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Sammendrag 
Bakgrunn, formål og problemstilling: Denne oppgaven er en del av forskningsprosjektet 

Språk, hørsel og statistisk læring hos barn som bruker høreapparat eller har språkvansker 

ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. 
 

Språkutvikling er en kompleks, men robust prosess som er avhengig av en rekke kognitive, 

motoriske og sosiale faktorer. Noen barn opplever likevel særlige vansker med tilegnelse og 

prosessering av språk uten at andre forhold, som for eksempel hørselshemming eller 

utviklingshemming, kan forklare disse vanskene. Slike språkvansker kan innebære vansker 

med å forstå og/eller produsere språk (Bishop, 1997). Når språket er barnets primære problem 

er en vanlig betegnelse på dette spesifikke språkvansker (SSV) (Bishop, 1997; Leonard, 

1998). Mangfoldige studier har forsøkt å avdekke årsaker som kan bidra til å forklare denne 

komplekse vansken. Blant flere ulike teorier har et begrenset arbeidsminne hos barn med 

språkvansker etablert seg som en særlig sentral teori. Ifølge Gathercole og Baddeley (1990a) 

kan et begrenset arbeidsminne forhindre barnet i å lagre, manipulere og gjenkalle begreper og 

grammatiske strukturer i språket. I senere år har også teorien om en begrenset evne til 

statistisk læring (SL) markert seg som et betydningsfullt bidrag i forståelsen av språkvansker 

(Evans, Saffran, & Robe-Torres, 2009b). SL karakteriserer evnen til å ubevisst oppdage og 

generalisere avhengighet i auditive, visuelle og motoriske/taktile mønstre. Denne evnen synes 

å spille en sentral rolle for tilegnelsen av språk (Evans mfl., 2009b; Saffran, Aslin, & 

Newport, 1996). Formålet med denne studien er å undersøke om det er forskjell i 

arbeidsminnefunksjon og evne til SL hos barn med språkvansker og barn med typiske 

språkferdigheter. I tillegg er formålet å undersøke hvilken rolle arbeidsminnefunksjon spiller 

for evne til SL. Til tross for at en begrensning i arbeidsminnefunksjon er en veletablert teori 

når det gjelder årsaker til språkvansker, har svært få studier sett på nettopp sammenhengen 

mellom arbeidsminnefunksjon og evne til visuell SL.  

 

Følgende todelte problemstilling er dermed grunnlag for denne besvarelsen: 

1) Er det forskjell i arbeidsminnefunksjon og evne til visuell SL hos barn med språkvansker 

og hos barn med typiske språkferdigheter?  

2) Hvilken rolle spiller arbeidsminnefunksjon for evne til visuell SL hos barn med 

språkvansker og hos barn med typiske språkferdigheter? 
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Metode: Utvalget i undersøkelsen består av 49 barn i alderen 7:0 til 12:11 år, henholdsvis 

elleve barn med språkvansker som utgjør den kliniske gruppen, og 38 barn med typiske 

språkferdigheter som utgjør kontrollgruppen. Inklusjonskriteriene for den kliniske gruppen er 

basert på inklusjons- og eksklusjonskriterier fra anerkjent litteratur om spesifikke 

språkvansker. Undersøkelsen er kvantitativ og faller inn under betegnelsen eksperimentelt 

design. Respons på en eksperimentell visuell oppgave i form av et dataspill skal måle evne til 

statistisk læring (SL). Dette utgjør den avhengige variabelen i studien. Respons på seks ulike 

arbeidsminnetester utgjør studiens uavhengige variabel, og fungerer som mål på barnas 

arbeidsminnefunksjon. Bakgrunnsvariablene i studien er de ulike gruppenes skåre på 

språklige tester (språklige evner) og skårer på en nonverbal kognitiv evnetest (Nonverbal IQ).   

 

Analyse og resultater: Analysene er foretatt i Statistical Package of the Social Sciences 

(SPSS). Det er i hovedsak benyttet deskriptiv statistikk, t-tester for uavhengige utvalg og 

korrelasjonsanalyser. En t-test for uavhengige utvalg viste at den kliniske gruppen hadde et 

signifikant lavere gjennomsnitt enn kontrollgruppen på fem av de seks minnemålene og i 

andel korrekte svar på eksperimentet som måler visuell SL. Disse funnene er i samsvar med 

funn fra andre studier, som har vist at barn med språkvansker både har en begrenset 

arbeidsminnefunksjon og en begrenset evne til visuell SL. Det ble gjennomført en enveis 

ANOVA med ønske om å besvare hvilken rolle arbeidsminnefunksjon spiller for evne til 

visuell SL i de to gruppene. Utvalget i den kliniske gruppen er for lite til at resultatene fra 

denne kan generaliseres. Korrelasjonsanalyser med korrelasjonsmålet Pearsons r viser likevel 

en signifikant positiv korrelasjon mellom verbalt og fonologisk arbeidsminne og evne til 

visuell SL i gruppen med språkvansker. En slik positiv korrelasjon fantes ikke i 

kontrollgruppen. I oppgavens drøftingsdel sammenlignes resultatene med andre studier 

knyttet til evne til SL og arbeidsminnefunksjon hos barn med språkvansker og barn med 

typiske språkferdigheter. Et sentralt tema er hvorvidt SL er uavhengig av andre kognitive 

funksjoner, eksempelvis arbeidsminne. Avslutningsvis drøftes det hvorvidt SL kan sies å 

være en domenegenerell eller modalitetsspesifikk evne. Ettersom utvalget av informanter i 

klinisk gruppe i studien er lite, kan undersøkelsen verken bekrefte eller avkrefte teorier om 

arbeidsminnefunksjon og evne til SL hos barn med språkvansker, eller gi svar på om det 

eksisterer en sammenheng mellom disse kognitive prosessene. Selv om man bør vise 

forsiktighet med generalisering av resultatene, er likevel denne studien et viktig bidrag til de 

teorier som allerede sier noe om mulige årsaker til språkvansker innen det kognitive domenet.   
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Temaer i oppgaven er fordelt på følgende måte: 
 
I kapittel 2 har Sunniva S. hatt hovedansvar for språkutvikling, språkvansker og statistisk 
læring, mens Sunniva H. har hatt hovedansvar for minnesystemet og statistisk læring.  
 
I kapittel 3 har Sunniva H. hatt hovedansvar for testbatteriet, design og reliabilitet, mens 
Sunniva S. hatt hovedansvar for presentasjon av forskningsprosjektet, validitet og etiske 
hensyn.  
 
Analysene i kapittel 4 er gjort i fellesskap.  
 
I diskusjon av studiens validitet og reliabilitet i kapittel 5 har Sunniva S. hatt hovedansvar for 
indre, ytre og statistisk validitet, mens Sunniva H. har hatt hovedansvar for begrepsvaliditet 
og reliabilitet. I andre del av kapittel 5 har Sunniva H. hatt hovedansvar for drøftingen av 
hvordan arbeidsminnet forholder seg til statistisk læring, mens Sunniva S. har hatt 
hovedansvar for diskusjon omkring forskjeller mellom gruppene i evne til visuell statistisk 
læring og hvorvidt statistisk læring er en domenegenerell eller en modalitetsspesifikk evne.  
 
Alle figurer og tabeller i oppgaven er laget i fellesskap.  
 
Vi vil gjerne understreke at oppgaven er et samarbeidsprosjekt, og at inndelingen over 
dermed blir noe kunstig. 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Noen barn opplever utfordringer knyttet til språket uten at andre forhold som for eksempel 

lav nonverbal IQ (NVIQ) eller hørselshemning kan forklare vanskene. Når språket er barnets 

primære utfordring omtales dette gjerne som spesifikke språkvansker (SSV) (Bishop, 1997; 

Leonard, 2014). Det er utviklet flere ulike teorier som søker å forklare de underliggende 

årsakene til språkvansker. Flere av disse teoriene har fokusert på forbindelsen mellom barnets 

kognitive funksjoner og språkutvikling. En eventuell svekkelse i kognitive prosesser er 

trukket frem som en av flere mulige årsaker til språkvansker. I tilknytning til dette har blant 

annet et begrenset arbeidsminne hos barn med språkvansker etablert seg som en særlig sentral 

og viktig teori. En begrenset arbeidsminnefunksjon kan hindre barnet i å lagre, manipulere og 

gjenkalle både lydsekvenser, begreper og grammatiske strukturer i språket på en funksjonell 

måte. Dette kan by på utfordringer under språktilegnelse og –prosessering (Gathercole & 

Baddeley, 1990).  

 

I de senere år er en annen kognitiv prosess, såkalt evne til statistisk læring (SL) trukket frem 

som en mulig årsak til språkvansker (Evans mfl., 2009). I studier av blant annet Arciuli og 

Torkildsen (2012), Conway, Baurnschmidt, Huang og Pisoni (2010), Evans, Saffran, og 

Robe-Torres (2009) trekkes en svekkelse i evne til SL frem som en mulig forklaring på 

hvorfor noen barn opplever utfordringer med språket. SL karakteriserer evnen til å ubevisst 

identifisere og generalisere strukturer i omgivelsene, deriblant auditive, visuelle og 

motorisk/taktile mønstre. På samme måte som arbeidsminne, er heller ikke SL en evne som 

er unik for språk og språktilegnelse, men synes likevel å spille en særlig sentral rolle for 

hvordan vi tilegner oss språket. En svekket evne til SL kan resultere i vansker med å oppdage 

og generalisere fonologiske og grammatiske mønstre i språket.  

 

Bishop (1997) trekker frem tre argumenter for hvorfor det er viktig å studere sammenhengen 

mellom kognitive prosesser og språkvansker. For det første mener hun at utvikling innen 

andre forskningsområder er avhengig av en adekvat konseptualisering av den vansken det 

dreier seg om. Hun understreker at en bedre forståelse av det kognitive grunnlaget for 

språkvansker vil kunne bidra til utvikling av bedre markører for språkvansker. Dersom man 
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kan registrere markører på språkvansker tidlig i barnets språkutvikling, vil dette igjen gi 

mulighet for å kunne sette inn hensiktsmessige tiltak tidlig nok.  

 

For det andre mener Bishop (1997) at forskning på kognitive funksjoner knyttet til 

språkprosessering kan føre til nye intervensjoner for personer med språkvansker. For det 

tredje understreker hun at studier med barn med språkvansker kan øke kunnskapen vår 

omkring generell språktilegnelse. Tetzchner mfl. (1993) underbygger dette ved å påpeke at 

studier med barn med språkvansker ikke bare er viktig for å sikre gode språklige tiltak rettet 

mot gruppen, men kan også gi verdifulle bidrag til forståelsen av språkutvikling generelt.  

 

1.2 Formål  
Selv om vi stadig får mer kunnskap om hvilke faktorer som inngår i barns språkutvikling, og 

hvilke underliggende faktorer som kan bidra til utvikling av språkvansker, gjenstår fremdeles 

mange spørsmål. Med bakgrunn i de tidligere nevnte argumentene til Bishop (1997) er 

formålet med denne masteroppgaven å undersøke et mulig forhold mellom 

arbeidsminnefunksjon og evne til SL hos barn med språkvansker. Økt kunnskap om årsaker 

til hvorfor disse barna opplever vansker knyttet til språket, og sammenhengen mellom disse 

faktorene, vil på sikt kunne føre til mer effektive tiltak for barn med språkvansker 

(Torkildsen, 2012).  

 

Formålet med denne studien er å undersøke hvilken rolle arbeidsminnefunksjon spiller for 

evne til visuell SL hos barn med språkvansker og hos barn med typiske språkferdigheter. Til 

tross for at en begrensning i arbeidsminnet er en godt etablert teori når det gjelder 

årsaksforklaringer til språkvansker, har svært få studier sett på nettopp sammenhengen 

mellom arbeidsminnefunksjon og evne til visuell SL. Denne innfallsvinkelen er interessant 

fordi den kan bidra til en mer nyansert forståelse av hvordan disse to kognitive 

komponentene forholder seg til hverandre, både hos barn med språkvansker og hos barn med 

alderstypiske språkferdigheter. Vi vil også se nærmere på om det er forskjeller i 

arbeidsminnefunksjon og evne til visuell SL mellom disse to gruppene. Det er foreløpig ikke 

gjennomført mange undersøkelser som omhandler SL og språkvansker med norske barn som 

informanter. Denne studiens målsetning er å være et bidrag til økt kunnskap om 

sammenhengen mellom arbeidsminnefunksjon og evne til visuell SL hos norske barn med 

språkvansker. 
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1.3 Problemstilling 
Følgende todelte problemstilling er grunnlag for denne besvarelsen: 

1) Er det forskjell i arbeidsminnefunksjon og evne til visuell SL hos barn med språkvansker 

og hos barn med typiske språkferdigheter?  

2) Hvilken rolle spiller arbeidsminnefunksjon for evne til visuell SL hos barn med 

språkvansker og hos barn med typiske språkferdigheter? 

 

1.4 Begrepsavklaring 
Diagnosen spesifikke språkvansker (SSV) forutsetter at barnet har en nonverbal IQ (NVIQ) 

på 85 eller høyere (se blant annet Bishop, 1997). Det er en pågående diskusjon som knytter 

seg til grenseverdier for NVIQ hos barn med SSV. Flere studier har vist at barn med SSV på 

gruppenivå har en lavere NVIQ enn 85, ofte på mellom 75 og 90 (Gallinat & Spaulding, 

2014). Grenseverdiene for NVIQ for å få diagnosen SSV vil dermed variere noe innad i de 

ulike studiene som det refereres til videre i oppgaven. I denne studien benyttes en grenseverdi 

på 75 for NVIQ som ett av inklusjonskriteriene til den kliniske gruppen. Bishop (1997) 

foreslår at dersom kriteriet for NVIQ senkes bør en heller bruker termen språkvansker foran 

spesifikke språkvansker. På bakgrunn av dette har vi valgt å bruke språkvansker i oppgavens 

problemstillingen. I teorier om språkvansker som det videre vil redegjøres for i oppgaven, 

brukes som oftest betegnelsen SSV. Termen spesifikke språkvansker (SSV) og termen 

språkvansker vil dermed benyttes om hverandre i denne oppgaven, men refererer til samme 

type språkvanske. 

 

1.5 Innhold og oppbygning av oppgaven 
I kapittel 2 vil den teoretiske og empiriske bakgrunnen for besvarelse av oppgaven legges. 

For å klargjøre hva som menes med språkvansker og en avvikende språkutvikling er det 

viktig å gjøre rede for hva vi legger i begrepet typiske språkferdigheter. De viktigste 

milepælene i språkutviklingen hos barn med typisk språkutvikling vil derfor kort beskrives 

innledningsvis. Videre vil det redegjøres for minnesystemets ulike komponenter, med 

hovedvekt på arbeidsminnets funksjon. Det vil i tillegg kort redegjøres for langtidsminnet, 

med hovedvekt på det prosedurale minnet, og denne delen av minnesystemets betydning for 

SL. Deretter vil teorien om SL presenteres. Både arbeidsminnet, langtidsminnet og SL vil 

også kobles opp mot språkutvikling. Det vil også redegjøres kort for ulike modaliteter innen 
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SL for at leseren skal gis et godt forståelsesgrunnlag for de begrepene som senere benyttes i 

drøftingen av resultatene. Videre i kapittelet vil fokus være rettet mot språkvansker hos barn, 

hvor årsaksfaktorer til slutt knyttes opp mot begrensninger innen arbeidsminne, proseduralt 

minne og evne til SL.  

 

I kapittel 3 går vi nærmere inn på studiens metodiske tilnærming og forskningsmessige 

design. Her vil prosedyrer knyttet til planlegging og gjennomføring av datainnsamling 

presenteres. Det vil tas utgangspunkt i Cook & Campbells validitetssystem for å danne et 

grunnlag for senere diskusjon av mulige validitetsutfordringer ved studien. Mulige 

reliabilitetsutfordringer ved studien vil også presenteres. Avslutningsvis i kapittelet vil etiske 

hensyn diskuteres.  

 

I kapittel 4 presenteres resultatene som fremkom gjennom studien. Her vil deskriptiv 

statistikk presenteres, først bakgrunnsvariabler, deretter skårer på det visuelle statistiske 

læringseksperimentet og ulike mål på arbeidsminnefunksjon. Videre vil gruppeforskjeller på 

SL og arbeidsminnefunksjon løftes frem, og til slutt vil det redegjøres for relevante 

korrelasjoner mellom arbeidsminnefunksjon og evne til SL. Resultater vil gjennomgående i 

dette kapittelet presenteres i tabeller. I tillegg vil viktige funn illustreres gjennom utvalgte 

histogram og spredningsdiagram.  

 

I kapittel 5 vil relevante utordringer knyttet til validitet og reliabilitet i denne studien drøftes. 

Validitetsmessige utfordringer vil som nevnt diskuteres med utgangspunkt i Cook & 

Campbells validitetssystem. Videre i kapittelet vil resultatene som ble presentert i kapittel 5 

drøftes i lys av teori og empiri.  

 

Avslutningsvis, i kapittel 6, vil sentrale tema i besvarelsen knyttet til problemstillingen 

oppsummeres, og noen spørsmål for videre forskning på fagfeltet vil presenteres.   
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2 Teoretisk og empirisk bakgrunn 
 

2.1 Barns språkutvikling  
Barns språkutvikling er en kompleks prosess som er avhengig av en rekke kognitive, 

motoriske og sosiale faktorer (Hulme & Snowling, 2009). Allerede når barnet er nyfødt er det 

predisponert for å prosessere språk i venstre hjernehemisfære, hvor områdene for språklig 

prosessering befinner seg hos 97 % av befolkningen (Webb & Adler, 2008). Studier tyder på 

at språkområder i venstre hjernehalvdel, i planum temporale, er noe forstørret hos spedbarn, 

sammenlignet med voksne (Friederici, 2006). Dette området er særlig viktig for 

språktilegnelsen, hvor spedbarnets hjerne synes å være predisponert og svært mottakelig for 

språklæring. De fleste barn vil lære seg språk uten problemer og direkte instruksjoner. Et 

spørsmål mange forskere har reist, er hvorfor språktilegnelsen synes å være en så robust 

prosess hos de fleste barn (Bishop, 1997). Den rivende teknologiske utviklingen i løpet av de 

siste tiårene har bidratt til bruk av nye metoder innen språkforskning. Selv om mange 

spørsmål fremdeles står ubesvart, vet vi i dag en hel del om de ulike mekanismene som ligger 

bak den imponerende evnen små barn har til å utvikle språk.  

 

2.1.1 Fonologiske, semantiske og syntaktiske prosesser 
Friederici (2006) deler ulike aspekter som er viktige i typisk språkutvikling i (1) fonologiske 

prosesser, (2) semantiske prosesser og (3) syntaktiske prosesser. Disse prosessene utvikles 

hos barnet i takt med språket og viser at hjernens basis for språk er i kontinuerlig utvikling 

(Kuhl, 2004). Videre vil det kort redegjøres for barns tidlige språkutvikling med 

utgangspunkt i Friedericis (2006) teori om tre språklige utviklingsprosesser. 

 

Fonologi viser til lydsystemet i språket (Tetzchner mfl., 1993). En gjenkjenning av et talt ord 
innebærer fonologisk prosessering. Vi forstår talte ord når vi gjenkjenner språklydmønsteret i 
ordene, og hver enkelt språklyd har en viktig funksjon i den fonologiske prosesseringen. Slik 
fungerer de språklige lydene som fonemer, språkets minste meningsskillende enheter, for 

eksempel lyden b i bil og p i pil. Allerede i løpet av de første levemånedene utvikler spedbarn 

evne til fonologisk prosessering (Friederici, 2006). Ved to måneders alder er spedbarnet 

disponert for å kunne lære seg alle verdens ulike språk (Ladefoged, 2001). En viktig oppgave 

for spedbarnet er å skille ut hvilke lyder (fonemer) som er meningsskillende i det språket det 
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skal lære seg. For å få til dette må barnet segmentere, som betyr å skille ut ord fra den 

kontinuerlige strømmen av tale, noe som er en svært utfordrende oppgave (Saffran, Aslin & 

Newport, 1996). Utfordringen med flytende tale er at talestrømmen mangler opphold eller 

pauser mellom ordene. En måte å kunne segmentere ord fra talen er å nytte seg av den 

statistisk informasjonen de ulike lydsekvensene inneholder. Slik kan man definere grensene 

mellom ord i språk (Saffran mfl., 1996). Å kunne nytte seg av slik informasjon for å 

segmentere hørt tale, er nært forbundet med evne til SL. Mot slutten av første leveår har ikke 

lenger barnet evne til å lære alle språk, men på dette tidspunktet er grunnlaget lagt for å lære 

det språket, eller språkene, som brukes i barnets miljø. Barnet har også preferanser for 

enkelte fonemkombinasjoner, samt prosodiske trekk som trykk og betoning i ord 

(Pannekamp, Weber, & Friederici, 2006). Flere ulike studier viser at for å lære seg 

språklydene, er barnet både avhengig av sosial interaksjon og sosiale tilbakemeldinger på 

egen språkproduksjon (Kuhl, 2004). 

 

For å kunne produsere ord, er barnet først avhengig av forstå ordene (Evans mfl., 2009). 

Semantikk er språkets innholdsside, og viser til utvikling av ordforråd og kunnskap om ords 

mening. Barnet utvikler evne til såkalt semantisk prosessering i løpet av sitt første leveår. 

Dette er en prosess hvor lyd (fonemer og foner) og mening knyttes sammen (Friederici, 

2006). Forståelsen kommer forut for produksjon, og de semantiske prosessene er dermed 

nært knyttet til fonologiske prosesser. Fra barnet er 12 til 18 måneder gammelt begynner 

overgangen fra babling til ord. Barnet har nå lært seg å knytte lydmønstre til mening, og vil 

produsere sitt aller første ord omkring ett års alder.   

 

Syntaks viser til hvordan ord settes sammen til ytringer (Tetzchner mfl., 1993). Barn viser 

som nevnt evne til å skille ut meningsskillende lyder i talestrømmen. I tillegg kan de også 

oppfatte grenser mellom setningsledd. Dette kalles syntaktisk prosessering, og denne evnen 

utvikles svært tidlig, allerede fra to måneders alder, og er en prosess som begynner lenge før 

barnet forstår betydningen av lyder og ord (Pannekamp mfl., 2006). For å senere kunne 

kombinere ord til en setning må barnet først oppfatte enkeltelementer i en setning 

(Pannekamp mfl., 2006). I tillegg må barnet ha lagret en tilstrekkelig mengde ord i sitt 

mentale leksikon, og ha en viss oppfatning av hvilke språklige elementer som skal komme 

etter hverandre. Morfologi viser til hvordan ord er bygget opp, hvordan de bøyes og hvordan 

ordene består av mindre enheter. Tidspunktet for når barn mestrer de ulike bøyningsformene, 

for eksempel bøyning av verb, er avhengig av målspråkets morfologiske og syntaktiske 



	  

	   7	  

kompleksitet (Tetzchner mfl., 1993). Fra omkring 18 til 24 måneders alder vil barnet begynne 

å kombinere de ordene de har i sitt vokabular til korte setninger, og kan for eksempel si 

pappa mat. Ved 32 måneders alder viser barnet en voksenlignende respons til syntaktiske 

brudd. Barnets evne til å oppdage feil i syntaks hjelper det med å produsere grammatisk 

korrekte setninger (Kuhl, 2004).  

 

Barn med typisk språkutvikling vil mestre grunnleggende funksjoner innen de ulike språklige 

områdene fonologi, semantikk, syntaks og morfologi, ved tre til fire års alder (Tetzchner mfl., 

1993). Likevel er det store individuelle forskjeller på når barn med typisk språkutvikling vil 

nå milepælene innen de ulike språklige områdene som beskrevet over. Selv om 

aldersnormene gir et estimat på når det er vanlig å mestre de ulike ferdighetene, gjelder disse 

på gruppenivå, ikke på individnivå (Tetzchner mfl., 1993). Ifølge Schwartz (2009) kan 

språkutvikling hos barn på samme alder variere med så mye som seks til 12 måneder. I tillegg 

er det viktig å understreke at språkutviklingen innebærer aspekter knyttet både til forståelse 

og produksjon av språk. I faglitteraturen brukes begrepet reseptivt språk for språkforståelse, 

og ekspressivt språk for språkproduksjon. Selv om man skiller disse fra hverandre i teorien, 

er de gjensidig avhengig av hverandre for at barnet skal kunne utvikle et funksjonelt språk 

(Tetzchner mfl., 1993).  

 

2.2 Minnesystemet    
Språkutviklingen er avhengig av flere ulike kognitive funksjoner, hvor blant annet samspillet 

mellom persepsjon, oppmerksomhet og minne spiller en avgjørende rolle for hvordan vi lærer 

språk. Med bakgrunn i dette har flere studier fokusert på hvorvidt årsakene til språkvansker 

kan knyttes til en eller flere av disse kognitive funksjonene. I særlig grad har oppmerksomhet 

og minne blitt trukket frem, ettersom disse synes å være spesielt sentrale under språklæring 

og språkprosessering (Gillam, Montgomery, & Gillam, 2009; Hulme & Snowling, 2009).  

 

2.2.1 Korttidsminnet og arbeidsminnet 
Overordnet består minnesystemet vårt av en todelt enhet, et korttidsminne og et 

langtidsminne. Denne teorien om et todelt minnesystem ble først introdusert av Atkinson og 

Shiffrin (1968). Minnet består også sanselagrene, som mottar og holder sensorisk 

informasjon fra sansene våre. Vi mottar slik informasjon bevisst og ubevisst fra omgivelsene 

gjennom vår persepsjon og oppmerksomhet. Persepsjon er både en bevisst og ubevisst 
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prosess som selekterer stimuli fra omgivelsene. Persepsjonen er nært forbundet med 

oppmerksomhet og hukommelse. I minnesystemet organiseres, behandles og sorteres 

inntrykk og informasjon fra omgivelsene, de tillegges mening og knyttes til tidligere 

erfaringer og kunnskap i langtidsminnet. Denne prosessen belyses nærmere i det følgende.  

 

Korttidsminnet karakteriseres som en komponent i minnesystemet som holder på ubearbeidet 

informasjon fra sanselagrene. Dette har begrenset kapasitet, og kan kun holde på et visst 

antall informasjonselementer, innenfor en viss tidsramme (Archibald & Gathercole, 2006). 

Atkinson og Shiffrin (1968) påpekte at korttidsminnet var avgjørende for innlæring og 

gjennomføring av ulike kognitive prosesser, og for videreføring av informasjon til 

langtidsminnet. Teorien deres kunne imidlertid ikke forklare hvordan informasjon ble 

prosessert og organisert i korttidsminnet. Den forklarte heller ikke hvordan relasjonen 

mellom korttidsminnet og langtidsminnet muliggjorde lagring av informasjon. Baddeley og 

Hitch (1974) presenterte tiåret etter en utvidet modell av korttidsminnet som en todelt enhet 

bestående av flere subsystemer som interaktivt samarbeider. De gjorde et skille mellom 

korttidsminnet og arbeidsminnet, hvor arbeidsminnet viste til evne til å både ta imot og 

fremhente informasjon fra langtidsminnet og midlertidig lagre og analysere denne 

informasjonen gjennom aktiv mental prosessering. På denne måten innefatter både 

korttidsminnet og arbeidsminnet midlertidig lagring av informasjon, men skilles altså ved 

evne til behandlingsaktivitet.  

 

Arbeidsminnet består ifølge Baddeley og Hitch (1974) av fire subsystemer, den sentrale 

arbeidsenheten, den visouspatiale skisseblokken, den fonologiske løkken og den episodiske 

bufferen, som figur 1 illustrerer. Den sentrale arbeidsenheten omfatter evne til mental 

prosessering og er overordnet de tre andre systemene. Den knyttes til en rekke metakognitive 

oppgaver og avgjør hvilke kognitive ressurser som trengs ved for eksempel planlegging, 

koordinering eller selektiv oppmerksomhet (Baddeley, 1996, 2003a; Gillam mfl., 2009). 
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Figur 1. Illustrasjon av arbeidsminnet og langtidsminnet. Fritt etter Baddeley & Hitch 

(1974). 

 

Oppmerksomheten spiller en viktig rolle for den sentrale arbeidsenheten, hvor denne gjør 

informasjon fra omgivelsene eller langtidsminnet tilgjengelig. Denne har begrenset kapasitet, 

noe som gjør at kun et mindre antall informasjonsenheter er tilgjengelig om gangen (Gillam 

mfl., 2009). Den sentrale arbeidsenheten er i tillegg i gjensidig interaksjon med den 

visouspatiale skisseblokken, som midlertidig lagrer og bearbeider visuell informasjon, og den 

fonologiske løkken som lagrer og bearbeider auditiv og talebasert informasjon (Baddeley, 

2003a). I de senere år har også den episodiske bufferen blitt fremhevet som et fjerde 

subsystem i arbeidsminnet, og antas å kunne binde sammen informasjon fra den fonologiske 

løkken og den visouspatiale skisseblokken til multimodale episodiske representasjoner av 

kunnskap (Baddeley, 2000, 2003b). Dette betyr at den episodiske bufferen kan binde sammen 

informasjon fra sanseinntrykkene, for eksempel fra syn og hørsel, og sette disse inntrykkene 

sammen til ett helhetlig minne. Den episodiske bufferen fungerer på denne måten som en 

portal fra arbeidsminnet til langtidsminnet.  
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Som vist i figur 1, er det to mulige måter for informasjon å ankomme arbeidsminnet, 

gjennom bottom-up-prosessering og top-down-prosessering (Gillam, Hoffman, Marler, & 

Wynn-Dancy, 2002). Før vi forstår informasjon, og kan danne mentale modeller av det vi 

erfarer i langtidsminnet, må ny informasjon bli fanget opp av vår persepsjon og 

oppmerksomhet. Denne prosessen skjer nedenfra og opp (eng: bottom-up). Ved bottom-up-

prosesser vil ny informasjon først bli behandlet av vår persepsjon og oppmerksomhet, og kan 

deretter danne mentale modeller av det vi erfarer i langtidsminnet. Ulike vansker med 

oppmerksomhet og persepsjon kan på denne måten bidra til begrensinger i den mentale 

konstruksjonen av visuell og auditiv stimuli i omgivelsene, altså hva vi ser og hva vi hører. 

Prosesser som skjer ovenfra og ned (eng: top-down) omfatter på sin side hvordan vi får 

adgang til allerede ervervet kunnskap i langtidsminnet, hvor etablerte mentale modeller gjør 

det mulig å skape en forventing om hva vi kommer til å oppleve (Gillam mfl., 2009). 

Samtidig vil de mentale konstruksjonene av kunnskap hentes frem i vårt møte med ny 

stimuli, slik at nye erfaringer kontinuerlig tolkes i lys av kunnskap som allerede er ervervet. 

Disse to prosessene vil i praksis samarbeide ved å innhente ny informasjon som kontinuerlig 

tolkes ved hjelp av tidligere erfaringer. Ved språklæring vil dette samspillet mellom bottom-

up- og top-down-prosesser være avgjørende for hvordan barnet tolker språket fra 

omgivelsene, og bearbeider ny informasjon med utgangspunkt i allerede ervervet 

språkkunnskap fra langtidsminnet. Det er også verdt å understreke er at Baddeleys (2003a) 

modell over arbeidsminnet ikke er den eneste, hvorav blant annet Cowan (2005) også har 

utviklet en alternativ modell over arbeidsminnet.  

 
2.2.2 Arbeidsminnet og språkutvikling  
Arbeidsminnet kan som nevnt anses som et system der informasjon blir lagret, analysert og 

prosessert under bearbeidingen av ulike kognitive oppgaver deriblant språklæring og 

språkprosessering (Baddeley, 2003a). Spesielt viktig i forbindelse med språklæring er den 

fonologiske løkken. Som illustrert i figur 2, lagrer og bearbeider denne verbal og auditiv 

informasjon midlertidig. Det fonologiske arbeidsminnet synes i størst grad å være relatert til 

begrepslæring, og en eventuell svekkelse i den fonologiske løkken vil kunne påvirke evnen til 

å kode, lagre og gjenkalle lydsekvenser, noe som kan påvirke språkutvikling- og prosessering 

(Gathercole & Baddeley, 1990). Baddeley (2003b) underbygger dette ved å hevde at den 

fonologiske løkken er særlig spesialisert til å nettopp holde på verbal informasjon. Én del av 

løkken lagrer fonologisk informasjon, mens den andre delen av løkken består av en 

artikulatorisk buffer. Her blir lydene mentalt repetert for å holde de fonologiske 
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representasjonene aktive. Den fonologiske løkken gir på denne måten mulighet for auditiv 

analyse og forståelse, noe som igjen gjør det mulig å konstruere lengre og mer komplekse 

fonologiske representasjoner av materialet (Baddeley, 2003b). Denne evnen til å kode, lagre 

og gjenkalle lydsekvenser synes å spille en avgjørende rolle for utvikling av språk, og en 

eventuell svekkelse i dette systemet kan relateres til språkvansker (Gillam mfl., 2009). Som 

vist i figur 2, omfatter den fonologiske løkken også visuell input. Dette er i stor grad relatert 

til skrift og lesing, hvor visuell analyse og ortografisk koding kobles til språklyd og videre 

kan uttales. I denne oppgaven vil det imidlertid videre fokuseres mest på auditiv input i det 

fonologiske arbeidsminnet, da dette i større grad knyttes til språklæring.  

 

 
Figur 2. Illustrasjon av den fonologiske løkken i arbeidsminnet. Fritt etter Gathercole og 

Baddeley (1990). 

 

Arbeidsminnet spiller en avgjørende rolle i språklæringen fordi det tillater barn å analysere 

og vurdere de strukturelle egenskapene ved det språket de blir eksponert for. I løpet av den 
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aller tidligste språkutviklingen hos barn vil et begrenset arbeidsminnespenn muligens være 

hensiktsmessig fordi dette gir barnet mulighet til å fokusere på grammatiske relasjoner som 

står nær hverandre (Schwartz, 2009). Etter hvert som minnespennet øker og utvikler seg, kan 

barnet holde på flere språklige elementer samtidig, og utvikle en bedret evne til å vurdere 

grammatiske relasjoner over et lengre setningsspenn. Når språket erverves er arbeidsminnet 

avgjørende for språkprosesseringen, fordi oppbyggingen av syntaktiske strukturer krever å 

kunne relatere lingvistiske komponenter på tvers av flere ord og stavelser over et lengre 

tidsspenn (Schwartz, 2009).  

 

2.2.3 Langtidsminnet 
Ved gjentatte repetisjoner og prosessering av stimuli i arbeidsminnet utkrystalliseres det 

representasjoner av informasjon i langtidsminnet (Ullman & Pierpont, 2005).  

Langtidsminnet skiller seg fra korttidsminnet og arbeidsminnet ved at minner, kunnskap og 

informasjon kan lagres her livet ut. Langtidsminnet kan, som illustrert i figur 3, deles inn i et 

deklarativt og et proseduralt minne (Lum & Conti-Ramsden, 2013).  

   
Figur 3. Illustrasjon av langtidsminnet med deklarativt og proseduralt minne. Fritt etter 

(Ullman & Pierpont, 2005). 

 

Det deklarative minnet er den delen av hukommelsen som omfatter koding, lagring og 

gjenhenting av kunnskap om personlige minner og erfaringer, kalt episodisk minne, og 

generell kunnskap om verden, kalt semantisk minne (Lum, Conti-Ramsden, Page, & Ullman, 

2012). Det kan se ut til at det deklarative minnet spiller en avgjørende rolle for å binde 

sammen vilkårlig informasjon til meningsfulle representasjoner av kunnskap. Kunnskap som 

erverves gjennom denne delen av minnesystemet er i stor grad eksplisitt, den læres altså 

bevisst, som vi ser i figur 3. På denne måten omfatter denne delen av langtidsminnesystemet 

eksplisitt informasjon som bevisst kan gjenkalles, eksempelvis leksikalsk kunnskap, som 
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ordform og ordmening (Ullman & Pierpont, 2005). Læring gjennom det deklarative 

minnesystemet kan oppnås gjennom kun én enkelt eksponering, men styrkes naturligvis ved 

gjentatte eksponeringer (Ullman & Pierpont, 2005).  

 

Det prosedurale minnet omfatter på sin side implisitt tilegnelse, lagring og bruk av kunnskap. 

Dette er dermed den ubevisste delen av langtidsminnet, som illustrert i figur 3. Det 

prosedurale minnesystemet danner grunnlag for flere ulike perseptuelle, motoriske og 

kognitive ferdigheter som erverves gjennom gjentatt utføring av ulike prosedyrer (Ullman & 

Pierpont, 2005). Ved gjentakelse av den samme aktiviteten vil de relevante nevrale systemer 

etter hvert fungere sammen for å automatisk kunne produsere aktiviteten. Eksempelvis vil 

læring av motoriske ferdigheter, som å svømme eller å sykle, kreve all bevissthet og 

oppmerksomhet de første gangene aktiviteten utføres. Etter hvert som prosedyren tilegnes, vil 

ferdigheten forflyttes til det prosedurale minnet, og kunne gjennomføres på et ubevisst nivå. 

Dette vil på samme måte gjelde for komplekse perseptuelle og kognitive prosedyrer, som for 

eksempel lesing. I begynnelsen av leseutviklingen må barnet vie all oppmerksomhet til 

avkoding og kobling av lyd og symbol. Når denne prosessen er automatisert og lagret i det 

prosedurale minnet, kan barnet lese og samtidig få med seg innholdet teksten formidler. På 

denne måten tar læring gjennom det prosedurale minnet lenger tid enn læring gjennom det 

deklarative minnet, ettersom læring i det prosedurale minnet krever repetisjon av stimuli og 

gjentakelse av ferdighetene (Lum mfl., 2012). Når prosedyrene er tilegnet og lært, kan disse 

utføres raskt og uten bevisst kontroll eller oppmerksomhet rettet mot aktiviteten. Det 

prosedurale minnet kan derfor karakteriseres som implisitt hukommelse. Det prosedurale 

minnet er viktig i språktilegnelsen, og knyttet til regelbasert tilegnelse av grammatikk, 

herunder syntaks, morfologi og fonologi (Ullman & Pierpont, 2005). 

 

Selv om arbeidsminnet, det deklarative minnet og det prosedurale minnet presenteres som 

atskilt enheter, er de også i noen tilfeller i interaksjon med hverandre, og kan også til en viss 

grad utføre hverandres oppgaver (Lum mfl., 2012). Ullman og Pierpont (2005) trekker blant 

annet frem at selv om læring av grammatikk i størst grad knyttes til det prosedurale minnet, 

hvor komplekse, regelbaserte lingvistiske relasjoner læres og generaliseres implisitt, kan det 

deklarative minnet på sin side eksplisitt lære, sortere og lagre lingvistiske regler. Lum mfl. 

(2012) understreker også dette ved å hevde at det ved et svakt proseduralt minne kan føre til 

et økt, kompensatorisk deklarativt minne for grammatikk og andre funksjoner. Likevel synes 

det å være enkelte spesifikke funksjoner som kun kan gjennomføres av det ene eller det andre 
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minnesystemet. For eksempel kan leksikalsk kunnskap kun læres gjennom det deklarative 

minnet, mens flere ulike motoriske ferdigheter kun kan læres gjennom det prosedurale minnet 

(Lum mfl., 2012).  

 

2.2.4 Statistisk læring  
Som nevnt ovenfor, karakteriseres det prosedurale minnet som et minnesystem som implisitt 

og ubevisst tilegner seg og lagrer kunnskap. Dette systemet danner som nevnt grunnlag for 

flere ulike perseptuelle, motoriske og kognitive ferdigheter som erverves gjennom gjentatt 

utføring av ulike prosedyrer (Ullman & Pierpont, 2005).  

Figur 4. Illustrasjon hvor vi ser at statistisk læring (SL) er nært forbundet med det 

prosedurale minnet i langtidsminnet. Fritt etter (Ullman & Pierpont, 2005). 

 

Som vi ser i figur 4 er det prosedurale minnet nært forbundet med evne til SL. SL er en 

perseptuell evne som gjør at mennesker raskt kan plukke opp regelmessigheter i mønstre i 

omgivelsene rundt seg (Saffran mfl., 1996). Dette omfatter evne til å oppdage 

regelmessigheter i blant annet visuelle og auditive mønstre i omgivelsene våre. Et eksempel 

på et visuelt mønster er fordelingen av sorte og hvite ruter i et sjakkmønster, hvor man 

umiddelbart vil reagere dersom man ser to hvite ruter ved siden av hverandre. Dette er fordi 

mønsteret bryter med forventingene våre om regelmessighet. På samme måte vil dette gjelde 

auditive mønstre. Når man hører en ny sang, vil man etter å ha lyttet til den en viss tid, kunne 

predikere hvilke toner som vil følge hverandre. SL kan derfor karakteriseres som en 

læringsmekanisme mennesker bruker bevisst. SL er dermed, som Evans mfl., (2009) 

understreker, en implisitt læringsprosess, og teorien om SL bygger på teorier om nettopp 

implisitt læring (Perruchet & Pacton, 2006). Ifølge Kirkham, Slemmer og Johnson (2002) 
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spiller SL blant annet en avgjørende rolle for hvordan spedbarn lærer gjennom å strukturere 

og generalisere input og informasjon i omgivelsene.  

 

 
Figur 5. Illustrasjon av ulike sensoriske modaliteter, hvor vi ser at de samme 

prosesseringsprinsippene i statistisk læring (SL) er felles for alle modalitetene. Modellen er 

laget av Frost, Armstrong, Siegelman og Christiansen (2015). 

 

Som vist i Figur 5 mottas sensorisk input gjennom ulike modaliteter, både visuelle, auditive 

og motoriske/taktile (Evans mfl., 2009). Læringsmekanismene som inngår i SL kan dermed 

omfatte både sett, hørt og følt stimuli. Auditiv SL omfatter evne til å generalisere 

lydstrukturelle regelmessigheter i auditiv stimuli, som for eksempel musikk eller tale. Flere 

studier, blant annet av Saffran, Aslin og Newport (1996) og Evans mfl. (2009), viser at 

auditiv SL har en avgjørende betydning for å kunne skille ut sekvenser i en ordstrøm ved 

eksponering av auditiv stimuli. På denne måten spiller auditiv SL en særlig sentral rolle for 

prosessering og tilegnelse av språk. Visuell SL omfatter på sin side evnen til å se mønstre og 

strukturer i omgivelsene. Som vi ser i Figur 5, kan stimulus ved visuell sensorisk input 

eksempelvis være farge eller form og ved auditiv sensorisk input eksempelvis være toner og 

stavelser. Dermed er disse to modalitetene separate, men de er likevel avhengig av hverandre 

ved tilegnelse av audiovisuell informasjon, eksempelvis koblingen mellom symbol og lyd 

ved lesing av et ord. Ved modalitetsspesifikke taktil sensorisk input vil for eksempel berøring 

representere det stimulusspesifikke. Ifølge Frost mfl. (2014) er imidlertid berøring bare én av 
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mange ulike stimuli som kan styres av de statistiske prinsippene innen den taktile 

modaliteten.  

 

Kirkham, Slemmer og Johnson (2002) fant at som nevnt at også spedbarn har evne til visuell 

SL. I en studie fremkom det at to, fem og åtte måneder gamle spedbarn som ble eksponert for 

sekvenser av diskret visuell stimuli, hvor rekkefølge fulgte et statistisk forutsigbart mønster, 

kunne gjenkjenne mønsteret. Spedbarna så senere det kjente mønsteret vekselvis med en ny 

sekvens av identiske stimuluskomponenter, og barna i alle aldre viste signifikant større 

interesse for de nye sekvensene. SL er også en prosess som er involvert i læring av motoriske 

prosedyrer eller taktile input. Gjennomføring av bestemte motoriske sekvenser, eller bestemte 

taktile input, vil etter gjentatte repetisjoner generaliseres gjennom prinsippene i SL. 

Eksempelvis vil det å lære seg å sykle relateres innebære innlæring av bestemte motoriske 

sekvenser som kan generaliseres, og til slutt lagres i det prosedurale minnet.  

 

2.2.5 Statistisk læring og språkutvikling 
Mange språkforskere har vektlagt at medfødte faktorer har en sentral rolle i barns 

språkutvikling, deriblant kognitive funksjoner. I de seneste årene er evne til SL trukket frem 

som en særlig avgjørende funksjon under språktilegnelse (Evans mfl., 2009; Kirkham mfl., 

2002; Perruchet & Pacton, 2006; Saffran mfl., 1996). Dette er en kognitiv evne som ikke er 

utformet kun for å lære språk. Likevel spiller den en avgjørende rolle i språkutviklingen. 

Evnen til SL gjør det nemlig mulig for barnet å oppfatte mønstre i språket i miljøet.  

 

Studier har vist at spedbarn kan generalisere lyd og struktur i språket, ved å gjøre statistiske 

beregninger om hvilken lyd som sannsynligvis vil følge en annen lyd i et gitt språk (Kirkham, 

Slemmer, & Johnson, 2002; Saffran mfl., 1996). På denne måten kan man si at spedbarnet er 

som en liten regnemaskin som ubevisst regner seg frem til regelmessighetene i de ulike 

elementene i språket. Evnen til SL demonstrerer at spedbarn har mye bedre 

læringsforutsetninger enn tidligere antatt. Selv om evne til SL ser ut til å være medfødt, 

vektlegges det i teorien om SL også betydningen av språkbasert erfaring.  

 

Språklig struktur, både fonologiske og morfosyntaktiske mønstre, bærer preg av avhengighet. 

I en setning er det ulike lingvistiske elementer som er gjensidig avhengige av hverandre, 

hvorav alle de ulike elementene har sine egne regelmessigheter som kan generaliseres. I 
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fonologi, er det for eksempel større sannsynlighet for at en spesifikk lyd forekommer etter en 

annen spesifikk lyd. I norsk vil for eksempel lyden /s/ oftere etterfølges av en vokal som /a/ 

eller /e/, enn en konsonant, som /r/. Prinsippet med SL er dermed at hjernen gjennom 

statistiske beregninger gjenkjenner dette avhengighetsforholdet og bruker det til å oppfatte 

den fonologiske strukturen i språket (Saffran, 2002). Våre erfaringer med det norske språket 

har gitt oss forventinger om hva vi kommer til å høre. Denne evnen er også viktig når det 

kommer til ordsegmentering, hvor evne til statistisk beregninger gjør det mulig for barnet å 

skille ord fra hverandre i en konstant talestrøm. Evne til SL spiller også en viktig rolle i 

syntaktisk og morfologisk utvikling. Et eksempel på dette er når barnet ubevisst plukker opp 

endelsene idet far sier se på hestene og se på hønene. Barnet vil etter hvert generalisere 

oppbygningen av ord i flertallsform, og lærer seg å bruke riktig endelse når hun skal vise til 

flere griser i bestemt flertall, nemlig se på grisene. 

 

I en studie med engelskspråklige voksne fant Misyak & Christiansen (2012) at det er 

individuelle forskjeller i evne til SL. Kidd (2012) fant at barn også har ulik evne til SL. 

Dersom SL skal utgjøre en viktig faktor i språktilegnelsen, må barna være i stand til å gjøre 

de statistiske beregningene som er relevant i den lingvistiske strukturen blant all annen 

informasjon i input som er irrelevant (Saffran, 2002). Det vil senere redegjøres for hvordan 

en begrenset evne til SL kan være mulig en årsak til vansker med tilegnelse av språk.  

 

2.3 Språkvansker  
Som nevnt tidligere, er språkutviklingen en svært komplisert, men overraskende robust 

prosess hos de aller fleste barn (Pinker, 1994). Likevel opplever noen barn vansker med å 

utvikle språk. Språkvansker kan både innebære problemer med å forstå og/eller produsere 

språk (Bishop, 1997).  

 

I diagnose- og klassifiseringssystemet til Verdens helseorganisasjon, International 

Classificiation of Diseases (ICD-10), skilles det mellom generelle og spesifikke språkvansker 

(WHO, 2010). Mens generelle språkvansker knyttes til en funksjonshemning eller 

utviklingsforstyrrelse, hvor språkvansken er en konsekvens av de generelle vanskene, 

assosieres spesifikke språkvansker med vansker som ikke kan forklares ut fra andre diagnoser 

eller vansker (Leonard, 1998). Termen spesifikke språkvansker, tilsier altså at dette er barn 

med normal utvikling på andre områder, som opplever problemer som knytter seg spesifikt til 
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språket (Bishop, 1997). Det viktig å skille SSV fra motoriske talevansker eller 

språklydvansker, hvor vansken gjerne begrenser seg til at barnet har problemer med å uttale 

enkelte lyder.  

 

Hos barn med SSV, sementerer vanskene seg i en forsinket språkutvikling sammenlignet med 

barn med typisk språkutvikling (Leonard, 1998). Språkvanskene kommer som regel til syne 

når barnet er rundt fire år, og kan omfatte ekspressive og/eller reseptive vansker. Tomblin, 

Freese, & Records (1992) viser til at voksne som hadde språkvansker som barn, fortsetter å 

skåre signifikant lavere både på ekspressive og reseptive språktester sammenlignet med 

jevnaldrende med typiske språkferdigheter. På bakgrunn av diagnosens heterogenitet, har 

SSV vært forsøkt delt inn i undergrupper ut fra hvordan de utarter seg. I blant annet ICD-10 

(WHO, 2010) trekkes et skille mellom nettopp reseptive og ekspressive språkvansker. Bishop 

(1997) er dog skeptisk til en slik inndeling, da hun mener at reseptive vansker inngår i de 

fleste former for språkvansker. Ifølge Leonard (1997) har man ennå ikke har kommet frem til 

et klassifiseringssystem som er empirisk holdbart. Vi har på bakgrunn av dette, valgt å ikke ta 

utgangspunkt i undergrupper av språkvansker i denne oppgaven. 

 

2.3.1 Forekomst 
Bishop (1997) anslår at 3 til 10 % av befolkningen har SSV, avhengig av definisjon. I en 

omfattende amerikansk studie gjennomført av Tomblin mfl. (1997) med mål om å undersøke 

forekomsten av SSV blant femåringer, fant man at omkring 8 % av guttene og 6 % av jentene 

hadde SSV. Dette gir en samlet forekomst på 7,4 %. Som vi ser ut fra tallene fra studien til 

Tomblin mfl. (1997) er det en liten overvekt av gutter som har SSV. Det er noe omdiskutert i 

hvor stor grad man skal legge vekt på denne kjønnsforskjellen, og det vises blant annet til en 

diskrepans mellom kjønnsratio i kliniske utvalg og i populasjonsbaserte utvalg, da det er flest 

gutter som henvises til klinikk (Bishop, 1997). Populasjonsbaserte utvalg viser dermed en 

noe jevnere andel gutter og jenter. I tillegg har flere forfattere understreket at funn som sier 

noe om forekomsten av SSV vanskelig lar seg generalisere på tvers av land (Law, Boyle, 

Harris, Harkness, & Nye, 2000). Det vises blant annet til metodiske forskjeller, herunder 

definisjoner, diagnostiske kriterier og bruk av ulike tester (Law mfl., 2000). I en norsk studie 

fant Hollund-Møllerhaug (2010) en samlet forekomst på 10,1 % foreldrerapporterte 

språkvansker, hvorav 7,5 % var strukturelle vansker, den type vansker man gjerne finner hos 

barn med SSV. Dette er en forekomst som er i tråd med internasjonale funn. 
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2.3.2 Språkvanskenes ytringsformer 
Det finnes foreløpig få studier på SSV hos norske barn. De fleste studier som foreligger på 

dette området er engelske eller amerikanske. Hvordan språkvanskene ytrer seg vil variere på 

bakgrunn av barnets morsmål, noe som gjør at studier kan ha noe begrenset overføringsverdi 

på tvers av nasjonaliteter (Leonard, 2014). Dersom man tar utgangspunkt i den tidligere 

inndelingen til Friederici (2006) i (1) fonologiske prosesser, (2) semantiske prosesser og (3) 

syntaktiske prosesser vil barn med SSV gjerne oppleve å ha utfordringer knyttet til én eller 

flere av disse prosessene. Språkvanskene kan ytre seg forskjellig fra barn til barn, og det 

varierer også hvor alvorlige vanskene er (Leonard, 1998). I tillegg vil ifølge Leonard (1998) 

gapet mellom språkferdighetene hos barn med SSV og barn med typisk språkutvikling øke 

desto eldre barna blir. De språklige ytringsformene som beskrives nedenfor gjelder dermed 

kun på gruppenivå, ikke på individnivå.  

 

Vansker med fonologiske prosesser hos barn med SSV  kan omfatte problemer med 

fonologisk representasjon, produksjon, persepsjon og bevissthet (Schwartz, 2009). Forenklet 

sagt innebærer dette vansker med å kunne skille mellom og å bruke de ulike språklydene som 

signaliserer meningsforskjell (Evans mfl., 2009). En vanlig markør for identifikasjon av 

språkvansker er som nevnt i kapittel 2, evne til nonordrepetisjon, da flere studier viser at barn 

med språkvansker kan ha store vansker med å repetere nonord (Conti-Ramsden, 2003). Evne 

til å repetere nonord sier noe om evnen til å skille mellom ulike lyder, herunder fonologisk 

persepsjon, men også om kapasiteten i den fonologiske løkken.  

 

Vansker knyttet til semantiske prosesser hos barn med SSV, kommer ifølge Leonard (2008) 

først og fremst til syne i form av en senere språkdebut enn jevnaldrende. Barn med SSV har 

vansker med å lære seg nye ord og begreper. Dermed er vokabularet deres som regel 

betraktelig mindre enn hos jevnaldrende barn med typisk språkutvikling på ulike tidspunkt i 

språktilegnelsen (Bishop, 1997). Hulme og Snowling (2009) viser til at barn med SSV gjerne 

produserer sitt første ord omkring to års alder. Dette er betydelig senere enn barn med typisk 

språkutvikling, som påpekt tidligere, produserer sitt første ord ved ett års alder. Barn med 

SSV viser begrenset forståelse for semantisk informasjon, og en svak organisering og tilgang 

til det mentale leksikon (Schwartz, 2009). Som følge av dette kan de ha ordletingsvansker 

(Leonard, 2014).  
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Barn med SSV kan også ha vansker med syntaktiske prosesser og morfologi. Allerede i den 

tidligste språkutviklingen viser barn med SSV svakheter knyttet til syntaktisk kompleksitet, 

både når det kommer til forståelse og produksjon (Schwartz, 2009). De setter som regel 

sammen ord til setninger betraktelig senere enn barn med typisk utvikling (Hulme & 

Snowling, 2009). De morfologiske vanskene kan komme til syne gjennom problemer med å 

bøye ord i riktig form eller tid (Bishop, 1997). En konsekvens av dette er at det kan være 

vanskelig for barnet å formidle tidspunkt for når en handling har funnet sted. Leonard (1998) 

understreker at morfologiske vansker er relative, avhengig av språkets morfologi. Med dette 

mener han at noen språk vil ha et mer komplisert bøyningssystem enn andre, for eksempel 

flere uregelmessige verbbøyninger, og at disse språkene representerer et større problem for 

barn med språkvansker. I en norsk studie så Bjerkan og Simonsen (2007) på 

verbbøyningskompetanse hos barn med typisk språkutvikling og hos barn med SSV. De fant, 

i likhet med internasjonale studier, at det var forskjell mellom de to gruppene, blant annet 

hadde barna med språkvansker en senere utvikling når det gjaldt morfologi. Gruppen med 

barn på seks til åtte år som hadde språkvansker svarte ofte med feil verbtid, noe som sjeldent 

forekom hos den samme aldersgruppen med typisk språkutvikling. Svarene til barna med 

språkvansker lignet mer på svarene til barna på fire år med typisk språkutvikling. Bjerkan og 

Simonsen (2007) fant også at enkelte typer verb viste seg å være særlig vanskelig for barna 

med SSV. Ifølge Leonard (1998) kan de morfologiske vanskene være en konsekvens av de 

syntaktiske vanskene, da verbet blir meningsfullt i konteksten av en setning.  

 

Selv om det ikke er hovedtema i denne studien, er det verdt å nevne at barn med SSV også 

kan ha pragmatiske vansker. Pragmatikk handler om å forstå og bruke språk i ulike 

sammenhenger (Tetzchner mfl., 1993). De pragmatiske vanskene hos barn med SSV kan 

blant annet vise seg i form av problemer med deltakelse i dialog og tolkning av ulike 

situasjoner (Bishop, 1997).  

 

2.3.3 Mulige konsekvenser av språkvansker 
Språk har en unik funksjon som verktøy for kommunikasjon mellom mennesker 

(Rommetveit, 1972). De ofte sammensatte språklige vanskene hos barn med SSV fører til at 

barna får et kommunikasjonsproblem. Dette kan ha konsekvenser for barnets sosiale 

tilpasning og utvikling (Leonard, 2014). I en studie av Conti-Ramsden og Botting (2008), 

hvor sammenhengen mellom psykisk helse i voksen alder og språkvansker ble undersøkt, 
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viste resultatene en høyere forekomst av angst og depresjon hos voksne med språkvansker 

enn voksne uten slike vansker. De påpeker videre at eventuelle sosiale vansker barn og unge 

med SSV kan oppleve på grunn av den underliggende språkvansken, kan ha en negativ 

snøballeffekt dersom språkvanskene ikke adresseres tidlig. I tillegg er det funnet at 

språkvansker kan gi generelle skolefaglige problemer, noe som er en av flere faktorer som 

kan føre til svekket livskvalitet i voksen alder (Clegg, Hollis, Mawhood, & Rutter, 2005).  

 

2.3.4 Diagnostiske kriterier 
Som nevnt tidligere kjennetegnes SSV ved at språkvansken sees i kontekst av en ellers typisk 

utvikling (Bishop, 1997). SSV defineres dermed ut fra et sett av inklusjons- og 

eksklusjonskriterier (Bishop, 1997; Leonard, 2014). Inklusjonskriteriene viser til at barn med 

SSV har en begrensning i fonologisk minne, setningsminne og tallminne. I tillegg viser 

inklusjonskriteriene til at barn med språkvansker har vansker innen en eller flere språklige 

prosesser som beskrevet over.  

 

I inklusjons- og eksklusjonskriteriene i litteraturen om SSV vises det til et 

diskrepanskriterium, som tilsier at barn med SSV må ha en NVIQ innen forventet område, 

men under normalområdet på språklige tester (Bishop, 1997; Leonard, 2014). Det må med 

andre ord være en diskrepans mellom barnets NVIQ og barnets språklige evner for at man 

kan sette denne diagnosen. Hensikten med diskrepanskriteriet var i utgangspunktet å kunne 

skille barn med SSV fra barn med mer generelle vansker (Leonard, 2014). Når det gjelder 

språklige evner, må barnet skåre 1.25 standardavvik eller mer under aldersgjennomsnittet på 

språklige tester. Barnet må ha normal hørsel og ingen nylige mellomørebetennelser, samt 

normal oral struktur og motorisk funksjon. Det må heller ikke foreligge noen nevrologisk 

dysfunksjon, herunder syndrom eller skade. Leonard (2014) legger til at barnet ikke skal ha 

store problemer med sosialt samspill for å få diagnosen.  

 

Lian (2007) påpeker at det ikke er en enkel sammenheng mellom NVIQ og språkvansker. Det 

varierer dermed en del i litteraturen hvor strenge eksklusjonskriteriene er, og det er en 

pågående diskusjon i faglitteraturen omkring disse kriteriene. Gallinat og Spaulding (2014) 

gjorde en metaanalyse hvor de sammenlignet 131 studier, og fant at barn med SSV i 

gjennomsnitt skårer 0.69 standardavvik under aldersmatchede barn med typiske 

språkferdigheter. Barn med SSV har med andre ord lavere NVIQ enn jevnaldrende med 
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typiske språkferdigheter på gruppenivå. I tillegg vil NVIQ i større grad endre seg med alder 

hos barn med SSV sammenlignet med barn med typiske språkferdigheter (Leonard, 2014).  

Bishop (1997) viser til at det ikke har vært uvanlig å finne eneggede tvillinger i 

tvillingstudier, hvor den ene oppfyller diskrepanskriteriet mellom verbal og NVIQ, mens den 

andre både skårer lavt på verbal og NVIQ. Leonard (2014) fremhever i tillegg at NVIQ ikke 

er et enhetlig mål, slik den ofte måles i tester. Andre forhold kan påvirke resultatet, og 

dermed kan man ikke med nøyaktighet vite at det er NVIQ man faktisk måler. Eksempelvis 

vil en eventuell svekkelse i informasjonsbearbeiding og prosesseringshastighet kunne påvirke 

resultatene ved at noen typer ikke-språklige tester blir for utfordrende for barn med SSV. 

Dermed kan de underestimere barnets NVIQ. Tidligere hadde Leonard (1998) et 

diskrepanskriterium som innebar at NVIQ måtte være 85 eller høyere for å få diagnosen. I 

nyere litteratur, har han på bakgrunn av diskusjonen over endret dette til at NVIQ må være 

over 70 etter at standard målefeil er tatt med i betraktning (Leonard, 2014). Plante (1998) har 

tidligere argumentert for en grenseverdi på 70 til 75 for NVIQ hos barn med SSV. 

 

2.4 Årsaker til språkvansker 
SSV er en kompleks og multifaktoriell vanske (Lian, 2007).  Som både Bishop, (1997), 

Leonard, (1998) og Lian (2007) understreker, er det ikke mulig å finne kun én årsak til 

språkvansker. Dette betyr at det ikke er et spesifikt avvik, for eksempel et defekt gen, eller en 

skade i hjernen, som alene fører til språkvansker. Bishop (1997) understreker dermed at det 

er mer hensiktsmessig å snakke om risikofaktorer enn årsaksfaktorer. Hun mener at et 

samspill mellom ulike faktorer kan representere risiko for utvikling av SSV. Bishop (1997) 

deler disse faktorene i tre kategorier, nevrobiologiske, etiologiske og 

psykolingvistiske/kognitive. Under vil det kort redegjøres for de to førstnevnte, men 

hovedfokus vil videre være psykolingvistiske/kognitive faktorer, som er mest relevante for å 

belyse problemstillingen vår.  

 

Nevrobiologiske faktorer sier noe om hvorvidt språkvanskene kan skyldes strukturelle eller 

funksjonelle avvik i hjernen. Det er blant annet funnet strukturelle avvik i frontale og 

temporale hjerneområder hos barn med språkvansker, blant annet mindre grå materie enn hos 

barn med typisk språkutvikling (Friederici, 2006). Etiologiske faktorer viser til hvorvidt 

språkvanskene kan skyldes underliggende årsaker, eksempelvis prematur fødsel, nevrologisk 

sykdom, gener, miljø eller svekket hørsel tidlig i barneårene (Bishop, 1997). Ser vi på 
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betydningen av gener, viser studier av familier med barn med SSV at to tredjedeler av nære 

familiemedlemmer har språkvansker (Gopnik & Crago, 1991). Tomblin og Buckwalter 

(1998) fant en konkordans for språkvansker på 80 til 86  % for eneggede tvillinger, og 38 til 

48  % hos toeggede tvillinger, hvor konkordans viser til at begge tvillinger har språkvansker. 

Noen studier har vist at det er en større arvelighetsfaktor i utvalg basert på barn henvist til 

klinikk, men at dette ikke i like stor grad gjelder i populasjonsbaserte utvalg. Man har likevel 

grunnlag for å si at gener har en sterkere påvirkning når det gjelder hvilke barn som utvikler 

språkvansker, og hvilke barn som ikke utvikler slike vansker, enn miljø (Bishop, 1997). 

 

Psykolingvistiske faktorer er kognitive faktorer som påvirker prosesseringen av språk, og 

som dermed kan utgjøre en risiko for utvikling av språkvansker (Bishop, 1997). Som nevnt i 

kapittelet om barns språkutvikling, antar man at enkelte kognitive faktorer er avgjørende for 

utvikling av språklige ferdigheter. Forskningsstudier har vist at barn med SSV har 

begrensninger i talepersepsjon (Stark & Tallal, 1988), arbeidsminne (Gathercole & Baddeley, 

1990), samt vansker med oppmerksomhet (Finneran, Francis & Leonard, 2009) og ulike 

eksekutive funksjoner (Schwartz, 2009). Et sentralt spørsmål er hvorvidt språkvanskene 

skyldes domenegenerelle begrensninger, altså svakheter knyttet til kognitiv prosessering som 

påvirker språk, eller domenespesifikke svakheter, hvor svakheten er knyttet til 

språkspesifikke prosesser. Teorier om SSV deles dermed gjerne i domenespesifikke og 

domenegenerelle teorier (se blant annet Schwartz, 2009). Innen domenespesifikk teori, antar 

en at svikten er direkte knyttet til lingvistiske funksjoner, blant annet viser van der Lely 

(2005) til en svikt i systemet for grammatisk utvikling. Domenespesifikke teorier er svært 

omdiskuterte, og flere av disse har vært utsatt for kritikk (se blant annet Schwartz, 2009). Her 

vil vi fokusere på domenegenerelle teorier om arbeidsminne, langtidsminne og evne til SL. 

Disse kognitive funksjonene kan sies å være domenegenerelle fordi de ikke er unike for 

språk, men allikevel spiller en avgjørende rolle i språktilegnelsen. Likevel vil vi senere se at 

domenegeneralitet er noe omdiskutert, særlig i sammenheng med SL. 

 

2.4.1 Begrenset arbeidsminne 
Som tidligere beskrevet spiller det fonologiske arbeidsminnet en særlig viktig rolle for 

språktilegnelse, og ble først studert som en mulig årsaksfaktor for språkvansker av 

Gathercole og Baddeley (1990). Det kan se ut til at evnen til fonologisk analyse i det 

fonologiske arbeidsminnet spiller en sentral rolle i utviklingen av en rekke mer komplekse 
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språklige ferdigheter, som lesing, begrepslæring og generell språkforståelse, noe de fleste 

barn med språkvansker ofte opplever utfordringer med. Gathercole og Baddeley (1990) 

gjennomførte flere ulike tester for å undersøke barn med språkvanskers vokabular, 

leseferdigheter og evne til repetisjon av ord og nonord. Studien omfattet kun tre gutter og tre 

jenter i alderen 7:2 til 8:10 år, hvorav samtlige hadde diagnosen SSV. Hvert barn ble 

aldersmatchet med et kontrollbarn med lik NVIQ. I tillegg ble forsøkene gjennomført med en 

yngre kontrollgruppe. Gjennom forsøkene kom det frem at barna med språkvansker 

gjennomsnittlig var forsinket med 20 måneder i utvikling av vokabular og leseferdigheter i 

forhold til barna i kontrollgruppen. Ved evne til repetisjon av ord og nonord anslo Gathercole 

og Baddeley (1990) at barna med språkvansker var forsinket med hele fire år. Denne 

slutningen ble trukket fordi barna med språkvansker viste svakere evne til repetisjon enn alle 

kontrollbarna, også kontrollbarn som var flere år yngre. Selv om utvalget i denne studien var 

lite, underbygger senere og større studier på språkvansker og arbeidsminne disse resultatene 

(Baddeley, 2003a; Gillam mfl., 2002). Gathercole og Baddeley (1990) dannet med bakgrunn 

i denne studien en hypotese om at det fonologiske arbeidsminnet spiller en avgjørende rolle 

for språktilegnelsen, og at en avvikende språkutvikling kan være en direkte konsekvens av et 

svakt fonologisk arbeidsminne.  

 

Gillam mfl. (2002) påpeker på sin side at det kan eksistere andre begrensinger i 

arbeidsminnet enn en isolert svakhet i fonologisk representasjon hos barn med språkvansker. 

Ifølge Gillam mfl. (2002) kan dette skyldes en begrensing i oppmerksomhetsfunksjon på et 

overordnet nivå. Selv om Gillam mfl. (2002) også tar utgangspunkt i Gathercole og 

Baddeleys (1990) hypotese om et redusert fonologisk og verbalt arbeidsminne, drøfter Gillam 

mfl. (2002) språkvanskene i større grad opp mot bottom-up-prosessering og top-down-

prosessering, opp mot hvordan språklig stimuli blir bearbeidet i arbeidsminnet. Som tidligere 

beskrevet består bottom-up-prosesser av hvordan oppmerksomhet og persepsjon åpner for 

tilgang til behandling av stimuli i arbeidsminnet. Under bottom-up-prosessering finner vi 

også begrensinger i auditiv persepsjon, hvor blant annet Tallal (2000) fant at barn med 

språkvansker viser store vansker med gjenkjenning og sortering av hurtig presentert auditiv 

stimuli.  

 

Videre knytter Gillam mfl. (2002) vanskene opp mot top-down-prosesser, altså hvordan 

mentale representasjoner av kunnskap blir fremhentet fra langtidsminnet til arbeidsminnet i 

møtet med ny stimuli. Her er spesielt tilgang til fonologiske representasjoner i langtidsminnet 
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sentralt. Dette kan undersøkes ved testen nonordrepetisjon, hvor det kommer frem i hvor stor 

grad, og hvor effektivt, barn fremhenter fonologiske representasjoner i langtidsminnet, 

uavhengig av leksikalsk kunnskap. Forskning på nonordrepetisjon hos barn med 

språkvansker viser at barn med språkvansker gjenkaller signifikant saktere og mindre 

fonologisk informasjon ved nonordrepetisjon, enn barn med typiske språkferdigheter 

(Acheson & MacDonald, 2009; Archibald & Gathercole, 2006; Gathercole & Baddeley, 

1990; Gillam mfl., 2002; Montgomery, 1995, 2003).  

 

I ettertid har resultater fra flere studier med fokus rettet mot minnet vist at barn med 

språkvansker gjenkaller signifikant svakere informasjon enn deres jevnaldrende med typiske 

språkferdigheter. Dette gjelder både toner (Marler, Champlin, & Gillam, 2002), tall (Gillam, 

Cowan, & Marler, 1998), ord og nonord (Acheson & MacDonald, 2009), setninger 

(Montgomery, 2000) eller historier (Gillam & Carlile, 1997). Det finnes en rekke potensielle 

forklaringer på disse vanskene. Noen av disse kan relateres til at barn med språkvansker kan 

ha vansker med oppmerksomhet og arbeidsminnefunksjon. I forlengelsen av dette dannelse 

av mentale fonologiske representasjoner i det fonologiske arbeidsminnet, lagring av 

fonologisk informasjon i langtidsminnet, riktig lokalisering av mental energi til de ulike 

minneprosessene og/eller fremhenting av informasjon fra langtidsminnet (Gillam mfl., 2009).  

 

Montgomery (2003) påpeker at det fortsatt er et behov for forskning på 

arbeidsminnefunksjon hos barn med språkvansker, og på sammenhengen mellom 

arbeidsminnet og språkutvikling. Han trekker i forbindelse med dette frem bruk av 

nonordrepetisjon i utredningen for språkvansker hos barn som en god indikator på hvordan 

arbeidsminnet og språk fungerer sammen, og at nonordrepetisjon kan bidra til å avdekke 

språkvansker hos barn.  

 

2.4.2 Begrenset proseduralt minne 
I senere tid har også interessen for langtidsminnet blitt viet mer oppmerksomhet når det 

gjelder kognitive årsaker til språkvansker. Ullman og Pierpont (2005) gjorde en omfattende 

dybdeundersøkelse av underliggende nevrologiske forhold, språkferdigheter, minne og andre 

kognitive funksjoner hos personer med SSV. Resultatene fra undersøkelsen viste at 

språkvanskene kan forklares ved at det ble funnet avvikende forhold i hjernestrukturene som 

er strukturelt underliggende det prosedurale minnet. Som en mulig konsekvens av de 
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avvikende strukturene fant de en svekkelse i det prosedurale minnet. Dette kan være grunnen 

til vansker med implisitt sekvenslæring, grammatikk og andre ferdigheter knyttet til dette 

minnesystemet (Ullman & Pierpont, 2005). Med bakgrunn i disse resultatene presenterte 

Ullman og Pierpont (2005) the Procedural Deficit Hypothesis (PDH), en teori om at personer 

med SSV har begrensninger i det prosedurale minnet.  

 

Lum mfl. (2012) understreker at alle studier som har undersøkt det prosedurale minnet hos 

personer med SSV har funnet svakheter, både i det verbale domenet (Evans mfl., 2009) og i 

det ikke-verbale domenet. Lum, Conti-Ramsden, Morgan, og Ullman (2013) gjorde en 

metaanalyse av studier som undersøkte det deklarative og prosedurale minnesystemet hos 

personer med språkvansker. De presenterer en teori som er basert på samspillet mellom det 

prosedurale og det deklarative minnet hos barn med språkvansker. Ifølge denne teorien har 

barn med språkvansker har en svakhet i det prosedurale minnet som påvirker deres 

lingvistiske og ikke-lingvistiske evner til å utføre regelmessige generaliseringer. Når det 

prosedurale minnet er svekket, vil det deklarative minnet forsøke å kompensere. Hos barn 

med språkvansker blir grammatiske aspekter ved språket generalisert ved hjelp av regler og 

tilegnet gjennom eksplisitt læring av enkelttilfeller (Lum mfl., 2013). Resultatene fra studiene 

ovenfor kan sees i sammenheng med allerede etablert teori og litteratur om SSV, hvor 

grammatikk, spesielt regelbasert grammatikk, blir trukket frem som et gjennomgående 

problem for personer med SSV (Bishop, 1997; Leonard, 1998; Schwartz, 2009). Vansker 

med regelmessig generalisering av grammatiske strukturer kan, som nevnt ovenfor, knyttes til 

vansker med implisitt læring, som i stor grad knyttes til det prosedurale minnet.  

 

Lum, Gelgic, og Conti-Ramsden (2010) presenterte blant annet en studie hvor barn med 

typiske språkferdigheter viste evne til sekvenslæring, mens barn med SSV ikke viste denne 

evnen. Disse resultatene fremkom gjennom et eksperiment hvor barn med og barn med 

typiske språkferdigheter. Begge gruppene ble eksponert for gjentatte visouspatiale sekvenser. 

Responstiden til barna med typiske språkferdigheter ble redusert etter hver eksponering, men 

økte hver gang stimuli ble presentert tilfeldig, og ikke i sekvenser. Til sammenligning viste 

barna med språkvansker ikke tegn til redusert responstid når stimuli ble presentert 

sekvensielt, og heller ikke økt tid ved tilfeldige sekvenser. En annen studie av Tomblin, 

Mainela-Arnold, og Zhang (2007) viste blant annet at voksne med SSV hadde en svakere 

læringskurve i sekvenslæring, sammenlignet med barn med typiske språkferdigheter. I tillegg 

påpeker Ullman og Pierpont (2005) at barn med SSV viser vansker med motoriske 
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ferdigheter, og da i særlig grad motoriske ferdigheter som krever sekvenslæring, som å 

strikke eller å sykle.  

 

2.4.3 Begrenset evne til statistisk læring 
Et paradigmatisk mål på implisitt læring er evne til SL. Som vist tidligere i figur 4, er evne til 

SL en del av det prosedurale minnet i langtidsminnet. Det har tidligere blitt redegjort for det 

prosedurale og det deklarative minnet og for at samspillet mellom disse ser ut til å være 

avgjørende for språktilegnelsen. Flere studier viser at barn med språkvansker har vansker 

med grammatikk, selv om vokabular ser ut til å være relativt intakt, og knytter dette opp mot 

en mulig svekkelse i det prosedurale minnet, som tidligere beskrevet gjennom PDH (Ullman 

& Pierpont, 2005). Dette ser ut til å være en konsekvens av at de avvikende hjernestrukturer 

underliggende prosedural læring, direkte kan påvirke evne til implisitt læring av regelbasert 

grammatikk (Hedenius mfl., 2011; Hsu & Bishop, 2014; Lee & Tomblin, 2014).  

 

Ved språklæring kan SL karakteriseres som en evne til å spore mønstre av regelmessigheter i 

stimuli bestående av for eksempel stavelser, toner eller former. På denne måten er evne til 

implisitt, SL avgjørende for språktilegnelsen. Flere studier viser til at voksne, barn og 

spedbarn kan gjøre implisitte statistiske generaliseringer ved hørt språk (Arciuli, Torkildsen, 

Stevens, & Simpson, 2014; Evans mfl., 2009b; Perruchet & Pacton, 2006; Saffran mfl., 

1996). Her spiller evnen til segmentering av ord i en konstant talestrøm og gjenkjennelse av 

lydmønstrene en viktig rolle. Evne til SL er en viktig faktor i de ulike språklige prosessene 

som Friederici (2006) viser til. Koblingen mellom lyd og mening skjer nemlig i et interaktivt 

samarbeid mellom det prosedurale og det deklarative minnet. Funksjonelle semantiske 

prosesser, koblingen mellom lyd og mening, er avhengig av funksjonelle fonologiske 

prosesser. Dermed kan en begrenset evne til SL indirekte påvirke semantiske prosesser. På 

samme måte er denne evnen viktig når det gjelder syntaktisk prosessering. Evnen til å 

registrere statistiske regelmessigheter og syntaktiske brudd i språkets syntaks, er begge 

viktige funksjoner for å kunne produsere grammatisk korrekte setninger. 

 

Som tidligere påpekt, er evne til implisitt SL avgjørende for språktilegnelsen (Evans mfl., 

2009; Saffran mfl., 1996). I lys av dette diskuterer blant annet Evans mfl. (2009) om barn 

med språkvansker har en svekket evne til å holde følge med, identifisere og kategorisere 

sekvensene av lyder og stavelser i en talestrøm. Dette er en evne som krever en funksjonell 
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implisitt, evne til SL i det prosedurale minnesystemet. Evans mfl. (2009) knytter dette opp 

mot Ullman og Pierponts (2005) teori om at i hvert fall en undergruppe av barn med SSV har 

en svakhet i det prosedurale læresystemet, herunder SL. Det har i flere ulike studier blitt 

diskutert og undersøkt hvorvidt karakteristikkene ved språkvansker omfatter nettopp 

svekkelse i evne til implisitt læring. Dersom denne hypotesen er korrekt kan det forventes en 

redusert evne til SL når barn med SSV blir eksponert både for språklig og ikke-språklig 

stimuli (Evans mfl., 2009). Det er i løpet av de siste ti årene gjennomført en rekke ulike 

studier som har sett på forholdet mellom språkvansker og evne til SL. Conway, 

Bauernschmidt, Huang, og Pisoni (2010) undersøkte for eksempel forholdet mellom 

språkprosessering og evne til auditiv og visuell SL. De fant en positiv korrelasjon mellom 

språkferdigheter og evne til SL, uavhengig om den var visuell eller auditiv. Conway mfl. 

(2010) underbygger med disse funnene. Hypotesen om at en svikt i evne SL, kan forklare en 

av flere underliggende faktorer i språk og kommunikasjonsvansker som dysleksi eller SSV 

(Evans mfl., 2009). Den positive sammenhengen mellom språkferdigheter og evne til SL 

viste seg stabil, selv etter at resultatene fra andre kognitive oppgaver var kontrollert for. Disse 

var korttidsminne og arbeidsminne, IQ, oppmerksomhet og ordforråd. Andre studier har også 

vektlagt hvorvidt evne til SL er avhengig eller uavhengig av andre forhold som for høyere 

ordens kognitive evner, hvor blant annet Misyak og Christiansen (2012) fant at 

sammenhengen mellom evne til SL og språkferdigheter eksisterte uavhengig av deltakernes 

IQ og korttidsminne.  

 

Som tidligere nevnt, kan den implisitte læringen knyttes direkte til språktilegnelse, hvor 

sensitivitet for sannsynlige regelmessigheter gjør at man ubevisst kan predikere fonologiske 

og morfosyntaktiske mønstre i språket. Denne evnen blir i forskning vanligvis målt ved 

Serial Reaction Time, (SRT) eller Artificial Grammar Learning, (AGL). Testdeltakeren vil 

under SRT-oppgaver blir utsatt for en strøm av stimuli i en fastsatt rekkefølge, og skal for 

eksempel ved et tastetrykk respondere på et bestemt stimulus. Deltakeren er ikke bevisst den 

fastsatte rekkefølgen, men ved gjentatte repetisjoner av stimuli vil deltakeren gjennom 

implisitt læring redusere responstiden. Målet med AGL er å undersøke nettopp de prosessene 

som ligger bak menneskelig språklæring, ved å måle hvordan vi tilegner oss grammatikk i et 

kunstig språk, i en konstruert forsøkssituasjon. I denne type forsøk er interesseområdet 

hvordan forsøkspersonene implisitt oppdager mønstre og statistiske sammenhenger i løpet av 

en treningsfase, for deretter å anvende denne kunnskapen om disse mønstrene i en testfase. 

Stimuli kan være enten symboler (visuell SL) eller lyder/non-ord (auditiv SL).  
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Personer med SSV viser som tidligere nevnt, ofte i særlig grad vansker med grammatikk, 

som morfologi og syntaks. Dette kan kobles til vansker med SL og ble undersøkt av Tomblin, 

Mainela-Arnold, og Zhang (2007) ved å bruke en SRT-oppgave. Bruk av SRT gir mulighet 

til å undersøke evne til implisitt sekvenslæring i det prosedurale minnet hos voksne med 

SSV. Studien viste en positiv korrelasjon mellom grammatiske evner og prosedural læring, 

og gruppen med språkvansker viste en svakere læringskurve enn kontrollgruppen. Lum, 

Gelgic, og Conti-Ramsden (2010) og Lum, Conti-Ramsden, Page, og Ullman (2012) fant 

lignende resultater under sine SRT-forsøk med barn, hvor det også ble konkludert med at 

responstid på SRT-oppgaver er signifikant svakere hos barn med språkvansker, enn barn med 

typiske språkferdigheter.  

 

Hsu og Bishop (2014) undersøkte sekvenslæring i det prosedurale minnet hos barn med 

språkvansker for å gå mer i dybden på PDH. Undersøkelsen ble gjennomført med 48 barn 

med SSV i alderen 7 til 11 år, 20 kontrollbarn i samme aldersgruppe og 28 yngre kontrollbarn 

som matchet barna med språkvansker i reseptiv grammatikk. Barna ble testet i to motorisk-

prosedurale oppgaver, og én implisitt oppgave med sekvenser av ord. Resultatene av studien 

viste at barna med språkvansker hadde svakere evne til SL i møte med sekvenser av ord, men 

ikke i de motorisk-prosedurale oppgavene. Lee og Tomblin (2014) studerte en lignende 

hypotese, de ønsket å undersøke ulike aspekter ved det prosedurale minnet hos unge voksne 

som viste store forskjeller i språkferdigheter. Undersøkelsen viste at de unge voksne med 

svakere språkferdigheter også viste vansker med flere ulike aspekter ved det prosedurale 

minnet. Dette fremkom både innen motoriske, kognitive og lingvistiske oppgaver. Evans mfl. 

(2009) undersøkte barn med språkvanskers evne til å predikere sannsynlighet for nærliggende 

lydsekvenser, og fant at disse barna med språkvansker hadde utfordringer med å oppdage 

statistiske regelmessigheter i lydstrømmen. Disse funnene kan tyde på en mulig begrensning i 

evne til auditiv SL hos barn med språkvansker.  

 

Evans mfl., (2009) drøfter om disse vanskene med SL kan ha en sammenheng med 

utfordringer knyttet til oppmerksomhet og/eller minnekapasitet. Det har i årene etter blitt 

gjennomført flere studier som konkluderer med at evne til SL er uavhengig høyere ordens 

kognitive funksjoner. De fleste studier som omhandler SSV og evne til implisitt 

sekvenslæring og/eller SL, viser at personer med SSV opplever vansker med nettopp dette. 

Likevel viser disse studiene noe sprikende resultater angående hvorvidt denne evnen kun er 

knyttet til språklige områder, herunder auditive og visuelle, eller om svekkelsen også berører 
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de motoriske områdene. Hsu og Bishop (2014) fant som påpekt ovenfor at barna i 

undersøkelsen viste en svakere evne til SL ved sekvenser av ord, men ikke i de motorisk-

prosedurale oppgavene. Evans mfl., (2009) fant på sin side at evne til implisitt sekvenslæring 

ikke bare var avgrenset til språk, men at de ikke-lingvistiske oppgavene faktisk fremstod som 

mer utfordrende for barna med SSV, enn de språklige oppgavene. Dette blir også 

underbygget av Lee og Tomblin (2014) som gjennom sine undersøkelser fant at unge voksne 

med svake språkferdigheter viste vansker knyttet til implisitt sekvenslæring både i det 

motoriske og lingvistiske domenet. Det kan være flere ulike årsaker knyttet til disse funnene, 

men dette vil ikke diskuteres nærmere her.  

 

Overordnet og uavhengig av modalitet peker de aller fleste studier mot at barn med SSV har 

en svekket evne til SL. Det er som redegjort for over, mulig at svak evne til å nytte implisitte 

læringsmekanismer hos barn med språkvansker, kan resultere i vansker med å tilegne seg 

fonologiske, morfologiske og syntaktiske strukturer. SL knyttes som tidligere nevnt til det 

prosedurale minnet i langtidsminnet, og i særlig grad den implisitte innlæringen av 

regelbasert grammatikk (Hedenius mfl., 2011; Hsu & Bishop, 2014; Lee & Tomblin, 2014; 

Ullman & Pierpont, 2005). En begrenset evne til SL er dermed en mulig årsaksforklaring på 

språkvansker, som vist i studier av blant annet Evans, Saffran, og Robe-Torres (2009).  

 

2.5 Utvalg og inklusjonskriterier  
2.5.1 Barn med språkvansker 
I den kliniske gruppen bestod utvalget av elleve barn med språkvansker i alderen 7:0 til 12:11 

år. Ett barn deltok kun på første del av testbatteriet, noe som resulterte i et utvalg på ti barn på 

testene i andre del av testbatteriet. Utover alder var inklusjonskriteriene for barna med 

språkvansker basert på inklusjons- og eksklusjonskriteriene til Leonard (2014), som ble 

beskrevet i kapittel 2. For å oppsummere må barna 1) skåre 1.25 standardavvik under 

forventet gjennomsnitt på språklige tester, 2) vise en NVIQ på 75 eller høyere på nonverbal 

evnetest, 3) ha normal hørsel og normal munnmotorisk funksjon og 4) ikke ha en nevrologisk 

dysfunksjon som kan føre til vansker med språket.  

 

Som nevnt i kapittel 2, viste en stor metastudie at barn med språkvansker har noe lavere 

NVIQ på gruppenivå enn tidligere antatt (Gallinat & Spaulding, 2014). På grunnlag av 

diskusjonen omkring det såkalte diskrepanskriteriet er inklusjonskriteriet for NVIQ i denne 
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studien er bevisst satt til 75, og ikke 85. Dette sikrer først og fremst at standard målefeil blir 

inkludert i betraktningen av kriteriet. Denne tilpasningen ble gjort nettopp på grunn av den 

tidligere påpekte tendensen til lav NVIQ hos bar med språkvansker. I tillegg ønsket man i 

dette prosjektet å inkludere flest mulig barn med språkvansker. Dette er en svært heterogen 

gruppe, og det kan derfor tenkes at det å skape et videre spenn for inklusjon, kan åpne opp for 

innhenting av verdifull informasjon som gjenspeiler ulikhetene i denne gruppen. For å bli 

inkludert måtte barna også oppfylle kriteriene for spesifikke språkvansker, men det ble det 

ikke stilt krav til at de skulle være diagnostisert med SSV for å kunne delta i studien.  

 

2.5.2 Kontrollbarn 
Kontrollgruppen bestod av 38 barn i alderen 7:0 til 12:11 år. Barna kunne ikke ha diagnoser 

relatert til, eller være under utredning for språk- eller lærevansker for å bli inkludert i studien. 

De måtte skåre innenfor forventet gjennomsnitt på språktestene, og kravet for NVIQ var det 

samme for denne gruppen som for den kliniske gruppen. I tillegg ble barna hørselstestet, og 

det ble også kontrollert for oralmotoriske vansker, vansker med syn, samt generelle vansker 

knyttet til språk. Det ble også kontrollert for mulige språkvansker i nærmeste familie. Denne 

informasjonen ble innhentet fra et spørreskjema foreldrene utfylte. 

 

Det er viktig å understreke at det opprinnelige utvalget i studien bestod av 16 barn med 

språkvansker, og 52 barn med typiske språkferdigheter. Flere barn i både klinisk gruppe og 

kontrollgruppe ble ekskludert fra datamaterialet av ulike grunner. I løpet av datainnsamlingen 

kom det frem at eksperimentet som måler SL ble for utfordrende for barna under syv år. 

Dermed ble alle barn under syv år ekskludert fra datamaterialet. To av disse barna var fra 

klinisk gruppe og 13 av disse barna var fra kontrollgruppen. Videre ble ytterlige to barn med 

språkvansker ekskludert på grunn av for lave skårer på NVIQ, på henholdsvis 55 og 66. I 

tillegg ble ett av barna i den opprinnelige gruppen med språkvansker ekskludert på grunn av 

for høy skåre på språktestene. Hun oppfylte dermed ikke inklusjonskriteriet, som innebar å 

skåre 1.25 standardavvik under på språklige tester i testbatteriet. For å ekskludere uteliggere i 

utvalget ble det regnet ut gjennomsnittskåre og standardavvik for gruppene, hvor informanter 

som skåret 2 standardavvik over eller under gjennomsnittet ble ekskludert. Fra 

kontrollgruppen ble to uteliggere fjernet fra materialet, dette på grunn av avvikende skårer på 

eksperimentet som måler SL. Det var ingen uteliggere i utvalget for den kliniske gruppen. Til 

slutt bestod utvalget av elleve barn med språkvansker og 38 kontrollbarn. Ett av barna med 
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språkvansker ble kun testet med første del av testbatteriet, derfor vil testene fra andre del av 

testbatteriet ha et utvalg på ti informanter i den kliniske gruppen.  
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3 Metode 
I dette kapittelet presenteres det overordnede forskningsprosjektet denne studien er en del av, 

samt metodisk tilnærming. Beskrivelser av prosedyre og gjennomføring av datainnsamling 

vil også bli presentert. Ulike typer validitet vil beskrives med utgangspunkt i Cook og 

Campbells validitetssystem, for å danne et grunnlag for diskusjon av mulige 

validitetsutfordringer ved studien. Avslutningsvis vil etiske hensyn diskuteres.  

 
3.1 Det overordnede forskningsprosjektet 
Forskningsprosjektet Språk, hørsel og statistisk læring hos barn som bruker høreapparat 

eller har språkvansker er en studie igangsatt og ledet av førsteamanuensis Janne von Koss 

Torkildsen og professor Ona Bø Wie ved Universitetet i Oslo. Studien er innlemmet som en 

delstudie i et større forskningsprosjekt ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet ved navn 

Undersøkelse av språkferdigheter, taleoppfattelse og livskvalitet hos personer som har fått 

cochleaimplantat som barn og ledes av professor Ona Bø Wie. Elleve masterstudenter i 

spesialpedagogikk, med fordypning i logopedi eller audiopedagogikk, fikk muligheten til å 

delta i prosjektet. 

 

3.1.1 Vår undersøkelse 
Som nevnt innledningsvis er formålet med vår studie både 1) å undersøke om det er forskjell 

i evne til visuell SL og arbeidsminnefunksjon hos barn med språkvansker og barn med 

typiske språkferdigheter, og 2) å undersøke hvilken rolle arbeidsminnefunksjon spiller for 

evne til visuell SL hos barn med språkvansker og hos barn med typiske språkferdigheter. For 

å besvare disse spørsmålene, vil resultatene fra eksperimentet som måler visuell 

sekvenslæring benyttes som et mål på SL. For å måle barnas arbeidsminnefunksjon, vil 

deltestene tallhukommelse og hverdagslige sekvenser, samt arbeidsminneindeks fra CELF-4 

benyttes. I tillegg vil oppgavene som måler visuelt minnespenn forlengs og baklengs fra 

Leiter-R og nonordrepetisjon anvendes som mål.  
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3.2 Utvalg og inklusjonskriterier  
3.2.1 Barn med språkvansker 
I den kliniske gruppen bestod utvalget av elleve barn med språkvansker i alderen 7:0 til 12:11 

år. Ett barn deltok kun på første del av testbatteriet, noe som resulterte i et utvalg på ti barn på 

testene i andre del av testbatteriet. Utover alder var inklusjonskriteriene for barna med 

språkvansker basert på inklusjons- og eksklusjonskriteriene til Leonard (2014), som ble 

beskrevet i kapittel 2. For å oppsummere må barna 1) skåre 1.25 standardavvik under 

forventet gjennomsnitt på språklige tester, 2) vise en NVIQ på 75 eller høyere på nonverbal 

evnetest, 3) ha normal hørsel og normal munnmotorisk funksjon og 4) ikke ha en nevrologisk 

dysfunksjon som kan føre til vansker med språket.  

 

Som nevnt i kapittel 2, viste en stor metastudie at barn med språkvansker har noe lavere 

NVIQ på gruppenivå enn tidligere antatt (Gallinat & Spaulding, 2014). På grunnlag av 

diskusjonen omkring det såkalte diskrepanskriteriet er inklusjonskriteriet for NVIQ i denne 

studien er bevisst satt til 75, og ikke 85. Dette sikrer først og fremst at standard målefeil blir 

inkludert i betraktningen av kriteriet. Denne tilpasningen ble gjort nettopp på grunn av den 

tidligere påpekte tendensen til lav NVIQ hos bar med språkvansker. I tillegg ønsket man i 

dette prosjektet å inkludere flest mulig barn med språkvansker. Dette er en svært heterogen 

gruppe, og det kan derfor tenkes at det å skape et videre spenn for inklusjon, kan åpne opp for 

innhenting av verdifull informasjon som gjenspeiler ulikhetene i denne gruppen. For å bli 

inkludert måtte barna også oppfylle kriteriene for spesifikke språkvansker, men det ble det 

ikke stilt krav til at de skulle være diagnostisert med SSV for å kunne delta i studien.  

 

3.2.2 Kontrollbarn 
Kontrollgruppen bestod av 38 barn i alderen 7:0 til 12:11 år. Barna kunne ikke ha diagnoser 

relatert til, eller være under utredning for språk- eller lærevansker. De måtte skåre innenfor 

forventet gjennomsnitt på språktestene, og kravet for NVIQ var det samme for denne gruppen 

som for gruppen av barn med språkvansker. I tillegg ble barna hørselsstestet, og kontrollert 

for oralmotorikk og syn og språkvansker. Det ble også kontrollert for språkvansker i 

nærmeste familie. Denne informasjonen ble innhentet fra et spørreskjema foreldrene utfylte. 

 

Det er viktig å understreke at det opprinnelige utvalget bestod av 16 barn med språkvansker, 

og 52 barn med typiske språkferdigheter. Flere barn i både klinisk gruppe og kontrollgruppe 
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ble ekskludert fra datamaterialet av ulike grunner. I løpet av datainnsamlingen kom det frem 

at eksperimentet som måler SL ble for vanskelig for barna under syv år. Dermed ble alle barn 

under syv år ekskludert fra datamaterialet. To av disse barna var fra klinisk gruppe og 13 av 

disse barna var fra kontrollgruppen. Videre ble ytterlige to barn med språkvansker ekskludert 

på grunn av målinger av NVIQ, på henholdsvis 55 og 66. I tillegg ble ett av barna i den 

opprinnelige gruppen med språkvansker ekskludert på grunn av for høy skåre på 

språktestene. Hun oppfylte dermed ikke inklusjonskriteriet, som innebar å skåre 1.25 

standardavvik under på språklige tester i testbatteriet. For å ekskludere uteliggere i utvalget 

ble det regnet ut gjennomsnittskåre og standardavvik for gruppene, hvor informanter som 

skåret 2 standardavvik over eller under gjennomsnittet ble ekskludert. Fra kontrollgruppen 

ble to uteliggere fjernet fra materialet, dette på grunn av avvikende skårer på eksperimentet 

som måler SL. Det var ingen uteliggere i utvalget for den kliniske gruppen. Til slutt bestod 

utvalget av elleve barn med språkvansker og 38 kontrollbarn. Ett av barna med språkvansker 

ble kun testet med første del av testbatteriet, derfor vil testene fra andre del av testbatteriet ha 

et utvalg på ti informanter i den kliniske gruppen.  

 

3.3 Datainnsamling 
3.3.1 Rekruttering 
Informantene til den kliniske gruppen og kontrollgruppen ble rekruttert av studentene i 

prosjektet på følgende måter. Vi presenterte studien på et møte for Foreldreforeningen for 

spesifikke språkvansker, og på et møte for foreldre med barn med SSV ved Statped sørøst, 

avdeling Bredtvet. Vi ønsket også å rekruttere barn gjennom Dysleksi Norge. Dette er en 

paraplyorganisasjon for personer med ulike språkvansker, hvor en del av medlemsmassen 

består av foreldre til barn med SSV. For å nå ut til disse, skrev vi en artikkel om 

forskningsprosjektet som ble publisert på nettstedet www.dysleksinorge.no. Pedagogisk-

psykologisk tjeneste (PPT) i Skedsmo, Ullensaker, Lillestrøm, Asker, Bærum, Oslo og 

Røyken ble kontaktet med det formål å rekruttere barn med SSV. Rekruttering av 

kontrollbarn ble blant annet gjort gjennom å presentere de ulike problemstillingene i 

prosjektet på et foreldremøte ved Tonsenhagen skole. Vi delte i tillegg informasjon om 

studien i sosiale medier, og brukte også egne sosiale nettverk for å rekruttere barn.  

 

 

 



	  

	  36	  

3.3.2 Testopplæring 
Testfasen ble delt inn i to deler. Første del ble gjennomført av forskningsassistenter ved 

Rikshospitalet, og andre del ble gjennomført av masterstudentene ved barnets hjem eller 

skole. Alle masterstudenter fikk opplæring i andre del av testbatteriet av 

forskningsassistentene. Dette innebar grundig gjennomgang av administrering og skåring av 

testene samt tolkning av resultatene. Studentene organiserte på eget initiativ øving og 

gjennomgang av testene, og gjennomførte ved flere tilfeller hele andre av testbatteriet på 

hverandre. For å sikre at testene i høyest mulig grad ble gjennomført likt, ble studentene 

observert av en forskningsassistent ved første testgjennomføring.   

 

3.3.3 Testfase 
Deltagere i den kliniske gruppen og kontrollgruppen ble etter hvert som de samtykket til å 

delta i studien, organisert med ID-nummer. Etter at førte del av testbatteriet var gjennomført 

på Rikshospitalet, mottok masterstudentene informantenes kontaktinformasjon, for å avtale 

tidspunkt for andre del. Hver masterstudent testet gjennomsnittlig fem kontrollbarn og fire 

barn med språkvansker hver.  

 

3.4 Testbatteri 
3.4.1 Det generelle testbatteriet 
I forbindelse med det overordnede prosjektet ble det utviklet et testbatteri bestående av elleve 

ulike tester som skulle gjennomføres i to omganger, slik tabell 1 illustrerer. Gjennomføringen 

av første del av testbatteriet tok 1,5 timer inkludert pauser. Denne delen ble utført av 

forskningsassistenter tilhørende Rikshospitalet. Andre del av testbatteriet ble utført av 

masterstudentene som deltok i prosjektet, enten i barnets hjem eller ved deres 

skole/aktivitetsskole. Gjennomføring av andre del tok rundt 2,5 til 3 timer inkludert pauser.  

 

Første del av testbatteriet bestod et eksperimentet som måler visuell sekvenslæring (SL)  

(Arciuli & Simpson, 2011), norsk tilrettelegging ved Janne von Koss Torkildsen. I tillegg ble 

det brukt tre deltester fra Leiter International Performance Scale Revised (Leiter-R) (Roid & 

Miller, 1997). Disse deltestene var visuelt minnespenn forlengs, visuelt minnespenn baklengs 

og visuell vedvarende oppmerksomhet. Det ble også gjennomført hørselsscreening 

(OAE/TYMP) samt Hearing in Noise Test (HINT) (Nilsson, Soli, & Sullivan, 1994) og 
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taleaudiometri (HIST) (Øygarden, 2009). I tillegg ble testen nonordrepetisjon gjennomført 

(Furnes, 2010).    

 

Andre del av testbatteriet bestod av språktestene Clinical Evaluation of Language 

Fundamentals – Fourth Edition (CELF-4) (Semel, Wiig, & Wayne, 2003), norsk 

tilrettelegging av Monsrud & Rygvold (2013), British Picture Vocabulary Scale - Second 

Edition (BPVS-II) (Dunn, Dunn, Whetton, & Burley, 1997) norsk versjon av Lyster, Horn, 

og Rygvold (2010), og Test of Word Reading Efficiency (TOWRE-2) (Torgersen, Wagner, & 

Rashotte, 1999) norsk versjon av Lervåg (2005). I tillegg til språktestene bestod testbatteriet 

av Raven's Coloured Progressive Matrices (CPM), for barn fra 5 til 8 år, og Ravens Standard 

Progressive Matrices (SPM+) for barn fra 9 til 18 år (Raven, 2003). Ravens matriser måler 

nonverbal resonnering og ble brukt som mål på deltagernes NVIQ (jf. inklusjonskriterier). 

Alle testene som ble benyttet er både normert og standardisert, bortsett fra eksperimentet som 

måler SL og TOWRE som begge er standardiserte, men ikke normerte.  

 
Tabell 1. Oversikt over testbatteriet som ble benyttet i forskningsprosjektet  
Del 1 Tid Del 2 Tid 
OAE/TYMP 10 min CELF-4 90 min 
HINT NF + HIST 10 min Raven 30 min 
Nonordrepetisjon 10 min BPVS-II 20 min 
Visuell 
sekvenslæring 

25 min TOWRE 5 min 

Visuelt minnespenn 
forlengs 

10 min   

Visuelt minnespenn 
baklengs 

10 min   

Visuell vedvarende 
oppmerksomhet 

10 min   

 

Ettersom man i denne studien kun skulle anvende resultatene som tappet evne til SL og 

arbeidsminnefunksjon, vil oppgaven videre kun vektlegge testene som måler dette, og ikke 

testbatteriet i sin helhet. Det vil i det følgende gjøres en detaljert redegjørelse av 

eksperimentet som måler visuell sekvenslæring, og deltestene tallhukommelse totalt og 

hverdagslige sekvenser i CELF-4, samt arbeidsminneindeks i CELF-4. I tillegg vil deltestene 

fra Leiter-R visuelt minnespenn forlengs og baklengs bli redegjort for, samt oppgaven 

nonordrepetisjon.   
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3.4.2 Visuell sekvenslæring – statistisk læring 
Eksperimentet som måler visuell seksvenslæring foregår i to faser, én familiariseringsfase og 

én testfase, og er utformet som et dataspill. I dataspillet blir barnet eksponert for en lang 

bildesekvens bestående av blå romvesener (stimulus), eksempler illustrert ved figur 6. I 

familiariseringsfasen blir barnet eksponert for en serie av romvesener. Romvesenene blir 

presentert enkeltvis, men tre og tre av disse opptrer sammen i bestemte sekvenser i køen. 

Barnet får ingen instruksjoner om å legge merke til disse sekvensene, og man kan derfor 

heller ikke gå ut i fra at barnet er bevisst disse sekvensene av tripletter i strømmen av stimuli. 

Videre, i testfasen, blir barnets evne til å generalisere sekvensene av romvesener målt. 

Oppbyggingen av eksperimentet gjør det dermed mulig å måle barnets evne til å implisitt 

generalisere sekvenser, altså deres evne til visuell SL. 

 

 
Figur 6. Illustrasjon av tre av romvesenene som var stimulus i det visuelle 

sekvenslæringseksperimentet. 

 

Familiariseringsfasen 

I familiariseringsfasen blir barnet presentert for en kontinuerlig serie av stimuli, altså 

romvesenene. Hvert romvesen blir vist individuelt midt på skjermen mot en hvit bakgrunn. 

Romvesenet er synlig i 400 millisekund, og intervallene mellom hvert romvesen, 

interstimulus-intervallen, er 200 millisekund. En stimuluspresentasjon med 400 millisekund 

varighet vil gi liten mulighet for å verbalisere figurene. Barnet får beskjed om å trykke på 

mellomromtasten hver gang det samme romvesenet dukker opp to ganger på rad. Dette er en 

en cover task, altså en oppgave som skal skjule det egentlige formålet med testen. Denne 
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oppgaven har også en tilleggsfunksjon ved at den forsikrer at barnet er oppmerksomt under 

hele familiariseringsfasen. Til sammen består familiariseringsfasen av 288 individuelle 

romvesener, hvor hvert av de tolv romvesenene opptrer 24 ganger hver, og 24 visningen vil 

være romvesener som opptrer to ganger på rad.  

 

Testfasen 

I den påfølgende testfasen vil barnet bli presentert for to og to tripletter av romvesener. Én av 

disse triplettene ble vist som en av sekvensene i køen av romvesen i familiariseringsfasen. 

Barnet blir nå spurt om hvilken av disse to triplettene som opptro sammen i den tidligere 

viste køen inn til romskipet. Barnet blir presentert for to og to tripletter 64 ganger i løpet av 

testfasen. Barnet får instruks om å trykke på tast 1 dersom det tror at det var triplett 1 som 

stod sammen i køen, og på tast 2 dersom det tror at det var triplett 2 som stod sammen i køen. 

Ved å måle barnets evne til å identifisere triplettene fra familiariseringsfasen, undersøker man 

hvorvidt barnet ubevisst har generalisert disse sekvensene. Graden av gjenkjenning av 

triplettene viser grad av evne til visuell SL.  

 

3.4.3 CELF-4 
CELF-4 er en test for vurdering av språkvansker for barn fra 5:0 til 12:11 år som består av 

flere deltester. Testen kartlegger barnets ekspressive og reseptive språkferdigheter, 

språkforståelse, grammatiske regler, syntaktisk struktur, språklig produksjon og rapid 

automatic naming (RAN). I tillegg vil enkelte av deltestene i CELF-4 måle barnets verbale og 

auditive arbeidsminne. Barnets helhetlige resultater på CELF-4 blir som tidligere nevnt brukt 

som mål på generelle språkferdigheter, hvor skåren avgjør hvorvidt barn i den kliniske 

gruppen og kontrollgruppen kan inkluderes i studien.  
 
Tallhukommelse totalt i CELF-4 

Deltesten tallhukommelse totalt er utformet for å kunne vurdere barnets evne til å raskt 

manipulere og sekvensiere auditiv verbal informasjon. I første del av testen, tallhukommelse 

forlengs blir barnet bedt om å gjenta en tallrekke testleder leser opp for barnet, med ett 

sekund mellom hvert tall som blir opplest. Oppgave en inndeles i oppgave a) og b) og 

tallrekken som skal gjentas består av to tall. I oppgave to består tallrekken i deloppgave a) og 

b) av tre tall, og tallrekken øker med ett tall for oppgave. Når barnet skårer null poeng på 

både oppgave a) og b) i én av oppgavene, avsluttes testen. På denne måten måler oppgaven 



	  

	  40	  

korttidsminnet til barnet, altså hvor mange elementer korttidsminnet har kapasitet til å 

håndtere av gangen.  

Andre del av oppgaven, tallhukommelse baklengs er bygget opp og gjennomføres på 

tilsvarende måte, sett bort fra at barnet nå blir presentert for en tallrekke som de skal gjenta i 

baklengs rekkefølge. Tallrekken øker med ett tall for hver oppgave barnet mestrer, og 

avsluttes etter at barnet har skåret null poeng på deloppgave a) og b) i én av oppgavene. 

Formålet med denne oppgaven er også å tappe arbeidsminnets kapasitet, men her testes også 

evnen til å samtidig holde på og manipulere informasjonselementer.  

Oppgaven tallhukommelse forlengs og baklengs stiller på denne måten høye krav til barnets 

oppmerksomhet og konsentrasjon, samtidig som oppgaven gir et mål på barnets auditive og 

verbale arbeidsminnefunksjon.  

Hverdagslige sekvenser i CELF-4 

Deltesten hverdagslige sekvenser fra CELF-4 består av en rekke ulike oppgaver barnet skal 

løse på tid. Det blir gitt poeng basert på barnets svartid og antall feil. Det blir også gitt 

bonuspoeng dersom barnet gjør hele oppgaven korrekt. Antall bonuspoeng bestemmes av 

hvor raskt barnet løser oppgaven. Deltesten omfatter oppgaver knyttet til hverdagslige 

sekvenser, som tall, alfabetet, ukedagene og månedene i året. I en av oppgavene skal barnet si 

ukedagene i baklengs rekkefølge, så raskt han eller hun kan, uten å hoppe over noen av 

dagene. Denne deltesten stiller høye krav til fremhenting av innlærte sekvenser fra 

langtidsminnet, og bearbeiding av disse elementene i arbeidsminnet. Oppgaven kan derfor gi 

et mål på arbeidsminnets top-down-prosesser, altså på hvordan mentale representasjoner av 

kunnskap blir fremhentet fra langtidsminnet og bearbeidet i arbeidsminnet. Oppmerksomhet 

og konsentrasjon vil naturligvis også være avgjørende for hvordan barnet mestrer oppgavene.  

 

Arbeidsminneindeks i CELF-4  

Arbeidsminnendeks i CELF-4 består av sammenlagte skårer fra oppgavene tallhukommelse 

totalt og hverdagslige sekvenser, og gir et helhetlig mål på barnets arbeidsminnefunksjon.   

 

3.4.4 Leiter-R visuelt minnespenn forlengs og baklengs  
Leiter-R er en nonverbal kognitiv evnetest, som består av flere ulike oppgaver barnet skal 

utføre. I vår studie ble kun resultatene fra oppgavene som måler visuell hukommelse 
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inkludert fra denne testen. Under målingen får barnet ikke verbale instruksjoner om hvordan 

oppgaven skal utføres, og testen betegnes derfor som nonverbal. Dette innebærer at testtaker 

demonstrerer hvordan oppgaven skal utføres for barnet kun ved bruk av gester. I oppgaven 

visuelt forlengsminne blir barnet presentert for én og én plansje bestående av bilder av kjente 

figurer, som ulike dyr eller gjenstander. Testtaker peker så på én og én av figurene i en 

bestemt rekkefølge, og tydeliggjør at barnet skal peke på de samme figurene i samme 

rekkefølge. Antall figurer barnet skal peke på øker etter hvert. I oppgaven visuelt minnespenn 

baklengs skal barnet gjenta rekkefølgen testtaker har demonstrert i baklengs rekkefølge. 

Leiter-R gir dermed et mål på barnets visuelle korttids- og arbeidsminnefunksjon. 

 

3.4.5 Nonordrepetisjon  
Ved gjennomføring av testen nonordrepetisjon blir barnet plassert i et lydisolert rom, hvor 

det blir bedt om å gjenta nonord som blir spilt fra en høyttaler. Eksempler på nonord brukt i 

studien: tirasj, malpironi, dunderifikant, brakstering.  

 

Som beskrevet i kapittel 2, viser forskning på nonordrepetisjon hos barn med språkvansker at 

disse barna gjenkaller signifikant mindre fonologisk informasjon ved nonordrepetisjon, enn 

barn med typiske språkferdigheter. Samme forskning viser også at barna med språkvansker 

bruker signifikant lengre tid på gjenkalling av fonologisk informasjon enn barn med typisk 

språkutvikling (Acheson & MacDonald, 2009; Archibald & Gathercole, 2006; Gathercole & 

Baddeley, 1990; Gillam mfl., 2002; Montgomery, 1995, 2003). Årsakene til dette blir knyttet 

opp mot både top-down- og bottom-up-prosessering til arbeidsminnet hos barn med 

språkvansker. Ved top-down-prosessering blir mentale fonologiske representasjoner 

fremhentet fra langtidsminnet i arbeidsminnet og muliggjør behandling av informasjonen der 

(Gillam mfl., 2009). Denne prosessen kan bli undersøkt ved nettopp nonordrepetisjon, hvor 

det kommer frem i hvor stor grad, og hvor effektivt, barn fremhenter fonologiske 

representasjoner fra langtidsminnet, uavhengig av semantisk og leksikalsk kunnskap 

(Baddeley, 2003a). Ved bottom-up-prosessering, hvor informasjon blir innhentet gjennom 

vår oppmerksomhet og persepsjon og til arbeidsminnet, er det flere studier som viser til at 

barn med språkvansker opplever en begrensning i auditiv persepsjon (Gillam mfl., 2002). 

Dette viser seg i vansker med gjenkjenning og sortering av hurtig presentert auditiv stimuli. 

På denne måten vil bruk av nonordrepetisjon i testbatteriet gi en god indikator på samspillet 

mellom deltagernes arbeidsminne- og språkfunksjon.  
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3.5 Metodisk tilnærming 
For å få kunnskap om barn med og uten språkvanskers evne til SL på gruppenivå, var det 

nødvendig med en kvantitativ tilnærming. Formålet med denne studien er først og fremst å 

undersøke om barn med språkvansker har en svakere evne til SL enn barn med typiske 

språkferdigheter, og ved å bruke et kvantitativt design vil det være mulig å avdekke en 

tendens i, og mellom de to gruppene som er med i studien. For å undersøke evnen til visuell 

SL hos barn med og uten språkvansker, ble det som nevnt anvendt et eksperiment. Designet 

kan dermed karakteriseres som eksperimentelt. Det er likevel flere utfordringer knyttet til 

eksperimentelle design i forskning med mennesker, noe som vil bli belyst i de følgende 

avsnitt.  

 

3.5.1 Eksperimentelt design 
For å estimere kausale effekter har vi tre hovedgrupper av design som benyttes ved 

undersøkelser: ekte eksperimentelle design, kvasi-eksperimentelle design og ikke-

eksperimentelle design (Kleven, 2002b). Ekte eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle 

design karakteriseres ved at forskeren manipulerer én eller flere av de uavhengige variablene, 

og deretter evaluerer om manipulasjonen eller påvirkningen har hatt noen effekt. Ekte 

eksperimentelle design skiller seg imidlertid fra kvasi-eksperimentelle design ved at det 

førstnevnte innebærer tilfeldig individfordeling, mens sistnevnte mangler tilfeldig 

individfordeling. Ved såkalte kontrollerte, ekte eksperiment er det derfor tre forhold som er 

karakteriserende: manipulasjon, høy grad av kontroll og minst to forsøksbetingelser (Lund, 

2002a). Kvasi-eksperimentelle design karakteriseres også av at den kausale faktor innebærer 

intervensjon og manipulering av forskeren, mens kontrollen av irrelevante faktorer derimot er 

svakere. Ikke-eksperimentelt design mangler både manipulering og tilfeldig individfordeling, 

og forsøker på sin side å studere tingenes tilstand slik de er, og videre forklare resultatene ved 

hjelp av faktorer som ligger forut i tid (Kleven, 2002b). Ettersom manipulering og kontroll av 

irrelevante forhold er avgjørende kriterium for de eksperimentelle designene, har naturlig nok 

et ekte design best indre validitet (Lund, 2002c). Validitet i vår undersøkelse vil bli drøftet i 

et eget avsnitt senere i metodedelen.  

 

I vår undersøkelse ønsker vi blant annet å se nærmere på hvilken rolle arbeidsminnefunksjon 

spiller for evne til SL. Undersøkelsen vår innbefatter et eksperiment som måler visuell 

sekvenslæring. Eksperimentet i studien har som hensikt å måle deltakernes respons på 
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stimuli, og den metodiske tilnærmingen kan derfor betegnes som et eksperimentelt design. 

Det er enkelte utfordringer ved å anvende eksperimentelle design i pedagogisk og 

psykologisk forskning, ettersom ulike faktorer ved mennesket kan virke systematisk eller 

tilfeldig inn på målingen av effekt. Det er derfor umulig å kontrollere alle variablene 

fullstendig, med ved å bruke en kontrollgruppe som matcher den kliniske gruppen i kjønn og 

alder, kan man til en viss grad kontrollere for noen forhold som kan virke systematisk og 

tilfeldig inn på målingen.  

 

Barna ble som nevnt gruppert i to grupper ut fra deres språklige evner, én klinisk gruppe 

bestående av barn med språkvansker og én kontrollgruppe som i utgangspunktet skulle 

matche den kliniske gruppen i kjønn og alder. Barna i begge gruppene måtte ha nonverbale 

evner innenfor normalområdet når standard målefeil er tatt med. Alle informantene i de to 

gruppene ble testet med det samme todelte testbatteriet for å avdekke mulige ulikheter i evne 

til SL, og arbeidsminnefunksjon, samt bakgrunnsvariablene språkferdigheter og NVIQ. Den 

avhengige variabelen i studien er dermed effekten som blir målt under det visuelle 

eksperimentet som måler SL, mens den uavhengige variabelen er resultater på utvalgte tester 

som måler arbeidsminnefunksjon. 

 

3.5.2 Validitet 
Validitet viser til forskningens gyldighet, og tilstrekkelig grad av validitet er en nødvendig 

forutsetning for å kunne si at testene våre har målt det vi ønsker at de skal måle (Lund, 

2002d). Spørsmål om validitet er aktuelle gjennom hele forskningsprosessen, ved både 

planlegging, gjennomføring av datainnsamling samt analyse av resultater (Befring, 2007). 

Cook og Campbell (1979) gjengitt i Lund (2002) opererer med fire validitetstyper: statistisk 

validitet, indre validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet. Man kan se på de ulike 

validitetstypene som kvalitetskrav som må oppfylles for at forskningens validitet skal være 

god. I en hver undersøkelse vil man finne mulige feilkilder som kan true validiteten og 

påvirke slutningene man gjør på bakgrunn av innsamlet data. For hver av de nevnte 

validitetstypene finnes det dermed trusler som vanskeliggjør valide slutninger. Ifølge 

Shadish, Cook og Campbell (2002) er menneskelige feilslutninger umulig å unngå i 

forskning. Befring (2007) understreker at det derfor er viktig at man ikke presenterer sine 

slutninger som absolutte sannheter. Lund (2002) mener at man kan si at validiteten i en 

undersøkelse er god dersom de fire validitetstypene er tilnærmet oppfylt, og viser ikke til et 
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krav om absolutt validitet. Ifølge Lund (2002) egner validitetssystemet til Cook og Campbell 

(1979) seg godt som metodisk tilnærming i kvantitativ forskning, da det hjelper oss med å 

systematisere kilder til eventuelle feilslutninger i forskningen. For å vurdere validiteten i 

studien vår, vil vi dermed ta utgangspunkt i de fire validitetstypene i Cook og Campbells 

(1979) validitetssystem. I avsnittene under vil det redegjøres for disse. Noen relevante 

validitetstrusler for denne studien vil nevnes i det følgende, men drøftes mer inngående i 

kapittel 5. 

 

Statistisk validitet 

For å kunne si at en undersøkelsen har god statistisk validitet, må en kunne trekke holdbare 

slutninger om forholdet mellom avhengig og uavhengig variabel. Det må med andre ord 

foreligge en statistisk signifikant og rimelig sterk tendens i resultatene (Lund, 2002d). Ifølge 

Cook og Campbell (1979) gjengitt i Lund (2002d) er god statistisk validitet en nødvendig 

forutsetning for de andre tre validitetskravene. Lund (2002d) understreker at dårlig test- eller 

målingsreliabilitet er en trussel mot statistisk validitet, fordi den kan redusere den statistiske 

styrken. Dermed vil både begrepsvaliditet og reliabilitet påvirke den statistiske validiteten. 

Som nevnt anses statistisk validitet som god når tendensen er rimelig sterk eller statistisk 

signifikant. For å vurdere hvor god den statistiske validiteten er, må man kontrollere for 

mulige trusler.  

 

To mulige trusler mot statistisk validitet er brudd på statistiske forutsetninger og lav statistisk 

styrke (Lund, 2002d). Disse truslene gir mulighet for Type I- eller Type II-feil i 

signifikanstestingen. Type I-feil viser til forkasting av en sann nullhypotese, og Type II-feil 

til akseptering av en gal nullhypotese (Hinkle, o.a, 1998; Lund & Christophersen, 1999 i 

Lund, 2002d). I denne studien ønsker vi å de om det er forskjeller i evne til SL og 

arbeidsminnefunksjon hos barn med språkvansker og barn med typiske språkferdigheter. I 

tillegg vil vi undersøke hvilken rolle arbeidsminnefunksjon spiller for evne til SL i de ulike 

gruppene. En hypotese er at gruppen med barn med språkvansker vil skåre lavere enn 

kontrollgruppen med barn med typiske språkferdigheter på testene som skal tappe 

henholdsvis arbeidsminnefunksjon og evne til SL. Man kan stå i fare for å under- og 

overvurdere disse sammenhengenes statistiske styrke, dersom disse bekreftes av studiens 

resultater. Statistisk validitet kan bedres ved økning av statistisk styrke, større utvalg, 

normalfordelt utvalg, god reliabilitet og gode måleinstrumenter (Lund, 2002d). For en 

grundig drøfting av denne undersøkelsens statistiske validitet, viser vi til kapittel 5. 
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Indre validitet 

God indre validitet viser til hvorvidt tendensene eller effektene som avdekkes skyldes selve 

behandlingen eller intervensjonen gjennomført i undersøkelsen, og ikke andre alternative 

systematiske forhold (Lund, 2002d). Som nevnt er det ikke snakk om noen form for 

behandling eller intervensjon i denne studien. For å sikre god indre validitet i studien må man 

kontrollere for andre mulige alternative årsaksfaktorer som kan forklare resultatene. For å 

vurdere den indre validiteten i denne studien, er det aktuelt å undersøke om eventuelle 

sammenhenger mellom arbeidsminnemål og effekt på det visuelle eksperimentet som måler 

SL skyldes faktorer slik de er operasjonalisert, og ikke andre forhold. I tillegg er det viktig å 

vurdere om bakgrunnsvariablene språkferdigheter og NVIQ eventuelt kan påvirke hverandre. 

I tillegg kan tredjevariabler som kjønn og alder representere trusler for hvorvidt den 

uavhengige variabelen kan forklare den avhengige. Når det gjelder kjønn og alder tilstrebet 

man i denne studien å operere med mest mulig homogene grupper. Dette for å utelukke andre 

faktorer som kan forklare variasjon i språkferdigheter.  

 

En annen mulig trussel mot indre validitet er retningsproblemet, som omhandler spørsmålet 

om hva som er årsak og virkning (Lund, 2002d). I denne undersøkelsen er retningsproblemet 

særlig relevant for spørsmålet om hvilken rolle arbeidsminnefunksjon spiller for evne til 

visuell SL. I dette spørsmålet ligger en implisitt forventning om et kausalt forhold mellom 

arbeidsminnefunksjon og evne til SL. Mulige problemer med en slik forventning knyttet til 

årsak og virkning, er en forventning om en eventuell begrensning i arbeidsminnefunksjon 

(årsak) kan påvirke evne til SL (virkning). Instrumentering er en annen trussel mot indre 

validitet som viser til eventuelle kunstige resultater som skyldes forhold ved 

måleinstrumentet eller -prosedyren. Eksempler på dette er ikke-konstante enheter på en 

intervallskala, gulv/takeffekter på måleskalaen eller endringer i kriterier for skåring (Lund, 

2002d). Tredjevariablene kjønn og alder, bakgrunnsvariablene språkferdigheter og NVIQ, 

samt retningsproblemet og instrumentering er mulige relevante trusler for denne 

undersøkelsen. Disse vil derfor drøftes nærmere i kapittel 5.   

 

Begrepsvaliditet 

Begrepsvaliditet viser som Kleven (2002) skriver, til ”…grad av samsvar mellom begrepet 

slik det er definert teoretisk og begrepet slik vi lykkes med å operasjonalisere det.” God 

begrepsvaliditet er en forutsetning for få gode måleresultater når man samler inn data. Målet 

er at de operasjonaliserte variablene, både avhengige og uavhengig, måler de relevante 
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begrepene (Kleven, 2002). Det vil alltid eksistere en avstand mellom begreper på det 

teoretiske og det empiriske plan. Denne avstanden vises til operasjonaliseringsproblemet i 

forskningssammenheng. Ifølge Kleven (2002) er selve kjernen i målingsproblemet i 

pedagogiske og psykologiske fag, at vi må bruke synlige indikatorer i måling av abstrakte 

begreper som egentlig ikke lar seg måle. For å lykkes med begrepsoperasjonalisering, må vi 

derfor bygge en bro mellom universet av ikke-observerbare begreper, og universet av 

observerbare indikatorer (Kleven, 2002a). Man kan si at de observerbare indikatorene for 

begrepet er de teoretiske begrepenes representanter (Kleven, 2002; Vaus, 2002).  

 

Ifølge Lund (2002d) kan en ikke regne med at indikatorene fullt ut dekker de begrepene en 

ønsker å måle. En operasjonell variabel kan måle det relevante begrepet, men det kan også 

måle usystematiske feil og irrelevante begreper, hvor de to siste er truer begrepsvaliditeten. 

Begrepsvaliditeten til avhengige og uavhengige variabler bør vurderes hver for seg (Lund, 

2002d). I denne undersøkelsen er det blant annet relevant å vurdere om avhengig variabel, 

effekten på det visuelle eksperimentet som måler SL, samt uavhengig variabel, resultater på 

utvalgte arbeidsminnemål, er hensiktsmessig operasjonalisert. Dermed er viktig å vurdere 

hvorvidt disse begrepene dekker de relevante begrepene i problemstillingen. Begrepsvaliditet 

henger nøye sammen med reliabilitet og kan trues av systematiske og tilfeldige målefeil 

(Kleven, 2002a). Studiens begrepsvaliditet vil drøftes mer inngående i kapittel 5.  

 

Ytre validitet 

En undersøkelse har god ytre validitet dersom man kan man generalisere 

forskningsresultatene til og over relevant populasjon, situasjoner og tider med rimelig 

sikkerhet (Gall, Gall, & Borg, 2006; Lund, 2002d). Alle undersøkelser gjøres på et utvalg av 

begrenset omfang, som skal representere den gruppen man forsker på. Kriteriene for utvalget 

i undersøkelsen definerer gruppen man kan generalisere til, den såkalte målpopulasjonen 

(Lund, 2002d).  
 
Utvalgsprosedyrer knytter seg til hvordan grupper i en studie er valgt ut, i denne studien 

henholdsvis klinisk gruppe og kontrollgruppe. Målet i denne studien er å ha et utvalg som 

består: 1) av mange forskjellige barn med språkvansker som kan gjenspeile hele 

populasjonen av norske barn med språkvansker og som oppfyller kriteriene for en spesifikk 

språkvanske innen et bestemt aldersspenn, 2) av mange ulike barn med typiske 

språkferdigheter som kan gjenspeile populasjonen av norske barn med typiske 
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språkferdigheter innen et bestemt aldersspenn. Den gruppen som er mest relevant for vår 

problemstilling er likevel den kliniske gruppen, da kontrollgruppen er inkludert i studien for å 

gi et sammenligningsgrunnlag.  

 

Individhomogenitet viser til at individene i en gruppe i en undersøkelse er så spesielle at 

resultatene ikke lar seg generalisere. Dette er en trussel mot god ytre validitet. For å unngå 

denne trusselen kan man tilstrebe å rekruttere mest mulig heterogene grupper. Som Lund 

(2002a) understreker, hjelper det ikke om de andre validitetstypene er tilfredsstillende, 

dersom den ytre validiteten er dårlig. Dersom man ikke med rimelig sikkerhet kan 

generalisere resultatene, vil ikke forskningsproblemet belyses på en tilstrekkelig måte (Lund, 

2002a). De mulige truslene knyttet til individhomogenitet og utvelgingsprosedyrer, vil 

drøftes i kapittel 5. Her vil det særlig stilles spørsmålstegn ved hvorvidt denne studiens utvalg 

er representativt for målpopulasjonen. 

 

3.5.3 Reliabilitet 
Grad av tillit til, og pålitelighet i en studie uttrykkes gjennom høy eller lav validitet, høy eller 

lav reliabilitet, og som redegjort for under avsnittene om validitet ser vi at forskningens 

gyldighet (validitet) og pålitelighet (reliabilitet) kan trues av flere ulike faktorer. Reliabilitet 

kan oversettes til pålitelighet, og blir i forskningsmetodikken brukt som uttrykk for i hvor 

stor grad data er fri for tilfeldige målingsfeil (Kleven, 2002a). I studier er det avgjørende å 

redusere mengden målefeil til det minimale, slik at resultatene vi får i størst mulig grad 

gjenspeiler det vi ønsker å måle. Med andre ord blir reliabilitet et spørsmål om grad av 

konsistens, eller målepresisjon. Innen pedagogiske og psykologiske fagfelt gjøres det 

vanligvis studier av forhold ved mennesket som vanskelig lar seg måle direkte. Psykiske 

atferdsindikasjoner hos mennesket er relative, til en viss grad subjektive, labile og tvetydige. 

For å måle disse kreves som tidligere nevnt en grundig utvikling av gode indikatorer som 

videre gjør det mulig for oss å måle de egenskaper ved mennesket som vi ønsker å måle 

(Befring, 2007). På denne måten henger begrepsvaliditet og reliabilitet tett sammen.  

 

Reliabilitet vil i klassisk testteori gi et mål på hvorvidt, og i hvor stor grad, en persons resultat 

eller skåre i en test kan betegnes som sann. Den sanne skåren, universskåren, vil være 

fullstendig fri fra tilfeldige målingsfeil, og kan i prinsippet kun oppnås gjennom et uendelig 

målinger, på et menneske som aldri forandrer seg. Gjennomsnittsresultatet av de uendelige 
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målingene ville da være en sann skåre, men dette vil naturligvis være umulig å gjennomføre i 

praksis (Kleven, 2002a). Hvordan den observerte skåren kan tolkes i praksis derimot, kan 

illustreres ved formelen X = T + E, hvor observert skåre er X, og er lik den sanne skåre 

(true), summert med tilfeldige målingsfeil (errors) (Kleven, 2002a). En alternativ måte å løse 

reliabilitetsutfordringen på er bruk av generaliserbarhetsteori (G-teori), som også kalles 

Cronbachs alpha (Cronbach, 1982). I korte trekk gir Cronbachs alpha et uttrykk for den indre 

konsistensen i en måling. Den gjennomsnittlige korrelasjonen kommer frem ved at testen i 

prinsippet blir delt, og innbyrdes korrelert på alle mulige måter (Befring, 2007). Med andre 

ord definerer man en persons tenkte universskåre som et gjennomsnitt av vedkommende 

skåre om vi hadde hatt oversikt over alle mulige indikatorer i universet (Kleven, 2002a). I 

praksis blir dette nærmest umulig å gjøre.  

 

3.6 Etiske hensyn 
Etikk er en viktig del av alt vitenskapelig arbeid, og det er avgjørende å ivareta etiske hensyn 

gjennom hele forskningsprosessen (Befring, 2007). Det overordnede forskningsprosjektet 

denne studien er en del av er godkjent av Regional komité for medisinsk forskningsetikk 

(REK, 2014). Formålet med REK er å fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og 

helsefaglig forskning. Prosjektet følger også forskningsetiske retningslinjer for humaniora, 

jus og teologi (NESH, 2014). Vi vil nå redegjøre for hvordan ulike etiske hensyn er tatt 

hensyn til under dette prosjektets ulike faser. Vi vil i tillegg drøfte noen etiske refleksjoner 

som har oppstått underveis i forskningsprosessen. 

 

3.6.1 Barn som informanter 
I NESH (2014) fremheves det at barn skal beskyttes mot urimelig belastning og skade. I 

prosjektet som denne studien er en del av, ble både kontrollbarna og barna med språkvansker 

testet med et omfattende testbatteri. Testene hadde ulikt omfang og vanskelighetsgrad. Som 

tidligere beskrevet, ble både kontrollbarn og barn med språkvansker testet i to omganger. 

Deltakelse i studien innebar dermed flere timer med testing for hvert barn. For å minimere 

belastningen som testingen kunne innebære for barnet, har det vært spesielt viktig å 

ufarliggjøre testsituasjonen. For å sikre at barna skulle føle seg så trygge som mulig, var det 

avgjørende at testleder hadde erfaring med å bruke testbatteriet. Derfor måtte som nevnt alle 

masterstudentene som var involvert i prosjektet, observeres og godkjennes av en 

forskningsassistent, før vi kunne teste barn på egenhånd.  
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I Helsinkideklarasjonen (2013) finner man etiske prinsipper for medisinsk forskning 

utarbeidet av Verdens legeforening. Hensynet til særlig sårbare grupper står sterkt i 

deklarasjonens etiske retningslinjer. Barn er ifølge denne deklarasjonen en sårbar gruppe som 

har krav på å bli beskyttet (Helsinkideklarasjonen, 2013). I dette prosjektet blir dette et særlig 

relevant punkt som både gjelder kontrollgruppen og den kliniske gruppen. Særlig 

representerer den kliniske gruppen en spesielt sårbar gruppe. Disse barna har mest sannsynlig 

opplevd å bli testet tidligere, og kan dermed ha negative følelser knyttet til dette. Barn med 

ulike vansker kan også gjøre seg ulike refleksjoner rundt hvorfor de blir testet. Det har derfor 

vært spesielt viktig at alle testlederne har vært observante på barnets signaler om eventuelt 

ubehag i testsituasjonen. De fleste masterstudentene som har testet barn med språkvansker, 

har opplevd dette som til tider krevende. De fleste av barna i denne gruppen opplevde 

oppgavene som utfordrende, og ble veldig slitne etter hvert. Enkelte av barna virket å ha 

oppmerksomhetsvansker, og det var av og til vanskelig å opprettholde barnas konsentrasjon 

gjennom oppgavene. Mange av studentene i prosjektet har drøftet, både i forkant, underveis 

og i etterkant av datainnsamlingen, hvorvidt testbatteriet var for omfattende å gjennomføre på 

en dag for barna med språkvansker. Masterstudentene drøftet også muligheten for at dette er 

en faktor som kan påvirke reliabiliteten i studien. Dette vil vi komme nærmere tilbake til.  

 

Masterstudentene har også reflektert over hvorvidt omfanget av testbatteriet har representert 

en unødvendig belastning for barna i den kliniske gruppen. Likevel har de fleste studentene 

inntrykk av at barna satt igjen med en positiv opplevelse av testsituasjonen. Testlederne har 

lagt vekt på å skape et aksepterende testklima og å gi barna en følelse av mestring, ved å være 

anerkjennende og gi mye ros. Likevel kan man ikke vite om dette har vært gjeldende for alle 

studentene og barna involvert, da det er for mange med i studien til å sikre lik praksis. Når 

det gjelder første del av testingen, har forskningsassistentene på Rikshospitalet vært opptatt 

av å møte barna på en god måte og ufarliggjøre situasjonen. Dette med tanke på at en 

sykehussetting potensielt kan oppleves noe unaturlig og skummel for et lite barn. På 

bakgrunn av flere av momentene nevnt over, var det særlig viktig å legge inn nok pauser 

underveis i testingen. Barna hadde også tilgang på litt mat og drikke i pausene. Det har av og 

til vært en vanskelig avveining hvor mange og lange pauser man skulle ta, med tanke på at 

flere pauser ville trekke ut testingen enda mer. For å gjøre det litt mer motiverende å løse 

oppgavene, har vi gitt små premier til barna underveis i testingen, samt en litt større premie 
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til slutt. At barna skulle sitte igjen med en positiv opplevelse av testingen, har som nevnt, hatt 

høy prioritet gjennom datainnsamlingen.   

 

Masterstudentene har vært fleksible når det gjelder tid og sted for gjennomføring av andre del 

av testingen, og mange har etter foreldrenes ønske, gjennomført testingen i barnets hjem eller 

på barnets skole. Noen av barna med språkvansker bodde langt unna Oslo, og en del av 

foreldrene opplevde det som slitsomt å komme helt til Rikshospitalet for første del av 

testingen. Dermed var det avgjørende at studentene var fleksible når det gjaldt ande del av 

testingen, for å minimere stress for både foreldrene og barna. Det kan også nevnes at 

masterstudentene har drøftet hvorvidt foreldrene skulle være i nærheten under testingen for å 

begrense belastningen på barna. Vi har så langt det har latt seg gjøre, forsøkt å unngå at 

foreldrene befant seg i samme rom som barn og testleder ved testing, da dette potensielt 

kunne påvirket hvordan barna svarte under testingen, og dermed svekke reliabiliteten til data. 

Dette har studentene også drøftet med hver enkelt forelder. At foreldrene har vært i nærheten 

ved testingen, har likevel forekommet i en del tilfeller, særlig når andre del av testingen har 

vært med et barn med språkvansker og har funnet sted i barnets hjem. Dette er noe vi har 

måttet se an fra barn til barn, og noen av barna har hatt behov for mer foreldrekontakt enn 

andre. Vi har forsøkt å kun la barna ha kontakt med foreldrene i pausene.  

 

Som Befring (2007) understreker, stilles det et særlig grad til en studies nytteverdi når man 

forsker på barn og unge. Som nevnt innledningsvis, vil resultatene fra denne studien kunne 

bidra til økt kunnskap om forholdet mellom arbeidsminnefunksjon og evne til SL hos barn 

med språkvansker. Dette kan på sikt føre til bedre kliniske intervensjonsstrategier for denne 

gruppen barn.  

 

3.6.2 Personvern og samtykke 
Når det gjelder personvern og samtykke, fremheves kravet om anonymisering, taushetsplikt 

og behandling av konfidensielle opplysninger i forskning med barn som informanter i NESH  

(2014). Det er viktig å sikre at informasjonen i samtykkeerklæringen er lett å forstå, slik at 

informantene vet hva de skriver under på (Befring, 2007). Dette prosjektets 

samtykkeerklæringen ble utarbeidet av prosjektlederne. Sammen med erklæringen fulgte et 

informasjonsskriv om prosjektets formål og hvordan det skulle gjennomføres. Alle barna 

involvert i prosjektet var under 16 år. Det var dermed opp til foreldrene å samtykke til 
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deltakelse på vegne av barnet. Det ble presisert i samtykkeerklæringen at foreldrene når som 

helst i prosessen kunne trekke sitt samtykke, jf. krav om fritt og informert samtykke (NESH, 

2014). Selv om foreldrene avgjorde hvorvidt de kunne delta, måtte barna på forhånd vite noe 

om hva testingen gikk ut på, samt være villige til å delta. Dersom ikke barna hadde vært 

forberedt på, og motivert for at de skulle løse oppgaver, ville det ikke vært mulig å 

gjennomføre testingen. Det ble sendt ut et eget informasjonsskriv til de eldste barna (de over 

åtte år), slik at de kunne lese dette selv. Vi har i etterkant av rekrutteringen fått 

tilbakemelding fra noen av foreldrene til barn med språkvansker om at denne informasjon var 

litt for vanskelig skrevet for barna, med tanke på at flere av dem hadde lesevansker som en 

konsekvens av språkvanskene.  

 

I Lov om behandling av personopplysninger (Personvernopplysningsloven, 2001) er det 

fastsatt at man bør unngå at personopplysninger er direkte identifiserbare. Når det gjelder 

databehandling, skal hensyn til midlertidig lagring av personopplysninger tas hensyn til. 

Ifølge §15 i Personvernopplysningsloven (2001) kan ikke en databehandler behandle 

personopplysninger på annen måte enn det som er skriftlig avtalt med den 

behandlingsansvarlige. Alle studentene involvert i prosjektet har konsekvent benyttet ID-

nummer istedenfor navn i behandlingen av datamaterialet, for å sikre barnas anonymitet. 

Dette var også spesifisert som ett av punktene i samarbeidskontrakten som ble inngått 

mellom masterstudentene, UiO og Rikshospitalet. Alle studentene måtte tillegg skrive under 

på en kontrakt om taushetsplikt. For at databehandlingen skulle foregå i tråd med 

personvernsopplysningsloven, ble data lagret på et sikkert område gjennom Tjeneste for 

sensitive forskningsdata (TSD).  
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4 Resultater 
I dette kapittelet vil undersøkelsens resultater presenteres, og det vil redegjøres for hva vi i 

denne undersøkelsen anser som relevante deskriptive funn og analytiske mål. Først vil skårer 

på bakgrunnsvariabler, henholdsvis språkferdigheter og NVIQ, presenteres. Deretter vil de to 

gruppenes skårer på ulike arbeidsminnemål og på eksperimentet som måler visuell SL, bli 

presentert. Videre vil en tabell med oversikt over relevante t-tester illustrere gruppeforskjeller 

i arbeidsminnefunksjon og evne til visuell SL. I tillegg vil forskjeller mellom de to gruppene 

med henhold til arbeidsminnefunksjon og evne til visuell SL illustreres ved histogram. For å 

undersøke hvilken rolle arbeidsminnefunksjon spiller for evne til visuell SL, ble det utført en 

One-way Analysis of Variance, en enveis ANOVA, på alle resultatene fra testene som måler 

visuell SL og arbeidsminnefunksjon. Antall informanter i denne undersøkelsen utgjør ikke et 

tilstrekkelig stort utvalg til at vi kan generalisere resultatene fra utvalget til 

målpopulasjonene. Derfor er det i tillegg gjennomført bivariate korrelasjonsanalyser for å 

undersøke en eventuell sammenheng mellom arbeidsminnefunksjon og evne til visuell SL. 

Korrelasjoner vil illustreres ved bruk av spredningsdiagram.  

 

4.1 Bakgrunnsvariabler  
Tabell 2 illustrerer blant annet gjennomsnittsskårer på bakgrunnsvariablene språkferdigheter 

og nonverbale evner (NVIQ). Fra CELF-4 ble mål fra ekspressiv og reseptiv indeks inkludert 

i tabellen. Ekspressiv indeks gir et mål på barnas ekspressive språk, altså deres ferdigheter 

innen språkproduksjon, mens reseptiv indeks på sin side gir et mål på barnas reseptive språk, 

altså deres språkforståelse. Mål fra indeksene språklig innhold og grunnleggende 

språkferdigheter ble også inkludert i tabellen.  

 

I tabell 2 er p-verdier illustrert ved henholdsvis en eller to stjerner bak gjennomsnittskårene i 

klinisk gruppe, dersom forskjellen er signifikant sammenlignet med kontrollgruppens 

gjennomsnitt. Ut fra tabellen ser vi at gruppen med språkvansker har et signifikant lavere 

gjennomsnitt enn kontrollgruppen på språklige indekser i CELF-4. Gjennomsnittsindeks i 

CELF-4 er 100, med en normalvariasjon på 25 både over og under gjennomsnittet. Alle barna 

med språkvansker skårer rundt 1,25 standardavvik eller mer under gjennomsnittet på utvalgte 

språkindekser i CELF-4. I kontrollgruppen ser vi at barna med typiske språkferdigheter 

skårer gjennomgående gjennomsnittlig, og noe over 100, på de samme indeksene. Som vi ser 
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ut fra tabell 2 er det stor forskjell på gjennomsnittsskåren på ekspressiv og reseptiv indeks i 

den kliniske gruppen, hvor det ser ut til at ekspressivt språk er svakere enn reseptivt. Dette 

står i kontrast til kontrollgruppens nesten identiske skårer i de samme indeksene, noe som 

tilsvarer et like godt reseptivt som ekspressivt språk. Dette underbygges av målene fra den 

reseptive språktesten BPVS-II, hvor vi ser at barna med språkvansker skårer lavere enn 

gjennomsnittet og kontrollgruppen. Disse funnene peker i retning av at barna med 

språkvansker har et svakere reseptivt vokabular enn kontrollgruppen.   

 
Tabell 2. Oversikt over de to gruppenes gjennomsnittsskårer på bakgrunnsvariablene 
språkferdigheter og NVIQ 
Tester/indekser Klinisk gruppe (N=10) Kontrollgruppe (N=38)  
 Mean SD Min Maks Mean SD Min Maks 
CELF ekspressiv  63,6** 10,5 45 75 106,7 11,9 77 125 
CELF reseptiv 76,2** 15,2 45 97 105,9 13,8 81 134 
CELF språklig innhold  72,7** 12,1 51 91 107,0 12,8 81 129 
CELF grunnl. språkf. 62,5** 13,2 40 82 107,1 13,0 78 130 
BPVS norske normer 83,4** 13,6 68 100 104,5 15,0  78 127 
Raven (NVIQ) 88,5** 9,4 75 100 101,3 15,0 80 140 
** p < 0.01     
 * p < 0.05 
 

Det er også interessant å påpeke at vi i tabell 2 ser tydelige forskjeller mellom gruppene i 

gjennomsnittsskåre på Raven’s matriser i NVIQ. Barna med språkvansker skårer lavt, men 

fortsatt innenfor normalområdet, og alle barna som er inkludert i dette utvalget skårer 75 eller 

mer. Dette støtter klart oppunder tidligere presentert litteratur om at barn med språkvansker 

har en lavere NVIQ enn barn med typiske språkferdigheter. Kontrollbarna skårer innenfor 

forventet gjennomsnitt på NVIQ. Vi ser også av tabellen at minimums- og maksimumskårene 

fra samtlige overnevnte tester er gjennomgående lavere hos barna med språkvansker.  

 

Når det gjelder tredjevariabler er det enkelte forskjeller mellom gruppene som er verdt å 

påpeke. Det er viktig å understreke at den kliniske gruppen bestod av et utvalg på elleve og 

kontrollgruppen på 38. Foreldrene til barna med språkvansker hadde noe lavere 

utdannelsesnivå enn foreldrene til barna i kontrollgruppen. Det var også noe færre 

yrkesaktive mødre blant foreldrene til barna med språkvansker. I tillegg oppga foreldrene til 

barna med språkvansker at de hadde noe færre bøker i hjemmet, sammenlignet med 

foreldrene til kontrollgruppen, i spørreskjemaet. Ingen av foreldrene til barna med 

språkvansker oppga at de selv hadde språkvansker, men to av mødrene og tre av fedrene 

oppga at de hadde dysleksi i spørreskjemaet. To av søsknene til barna med språkvansker ble 
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oppgitt å ha dysleksi. Av mødrene til barna i kontrollgruppen oppga to å ha diagnosen 

dysleksi. Det ble ellers ikke oppgitt forekomst av dysleksi hos fedrene eller søsknene. Av 

spørreskjemaet kom det også frem at ti av elleve av barna i gruppen med språkvansker mottar 

spesialpedagogisk hjelp.  

 

4.2 Skårer på statistisk læring og arbeidsminnefunksjon   
Tabell 3 illustrerer de to gruppenes skårer på avhengig og uavhengig variabel, slik disse er 

operasjonalisert. I tabellen er p-verdier illustrert ved henholdsvis en eller to stjerner bak 

gjennomsnittskårene i klinisk gruppe, dersom forskjellen er signifikant sammenlignet med 

kontrollgruppens gjennomsnitt. Når det gjelder visuell SL skårer gruppen barn med 

språkvansker lavere på visuell SL enn barna i kontrollgruppen som vi ser i tabell 3. Dette ser 

vi både ved at de har en lavere gjennomsnittsskåre på SL, men også en lavere 

maksimumskåre sammenlignet med kontrollgruppen. Standardavviket er i tillegg betraktelig 

lavere hos barna med språkvansker, noe som tilsier at det er mindre variasjon innad i den 

kliniske gruppen enn hos kontrollgruppen.  

 
Tabell 3. Oversikt over gruppenes skårer på visuell SL og ulike mål på arbeidsminnefunksjon 
Tester/indekser Klinisk gruppe (N=11) Kontrollgruppe (N=38) 
 Mean SD Min Maks Mean SD Min Maks 
Statistisk læring (SL) 48,9** 6,4 39 61 56,9 11,8 38 86 
Arbeidsminneindeks i 
CELF-4 

75,6** 16,5 53 109 101,0 12,4 72 125 

Tallhukommelse totalt 5,8** 4,2 1 15 8,7 2,6 4 15 
Hverdagslige 
sekvenser 

5,5** 2,1 2 9 11,5 2,6 6 17 

Visuelt minnespenn 
forlengs 

10,8 3,3 6 17 11,8 2,4 5 16 

Visuelt minnespenn 
baklengs 

9,1** 3,2 4 15 12,2 2,0 7 16 

Nonordrepetisjon 15,7** 6,7 4 27 23,9 2,9 16 28 
NB! På CELF-4 indeks arbeidsminne, tallhukommelse totalt og hverdagslige sekvenser er N=10 i 
klinisk gruppe.  
** p < 0.01 
  * p < 0.05 
 

Som vi ser i tabell 3, er det valgt ut seks ulike mål på arbeidsminnefunksjon. Et overordnet 

mål på arbeidsminnefunksjon er arbeidsminneindeks i CELF-4. Som tidligere beskrevet 

består denne indeksen av en sumskåre basert på resultatene fra deltestene tallhukommelse 

forlengs og baklengs samt fra deltesten hverdagslige sekvenser. Sumskåren blir 

sammenlignet med en skalert gjennomsnittskåre på 100,0. Vi har valgt å oppgi sumskårene 
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fra arbeidsminneindeks i CELF-4, i tillegg til resultater fra de enkelte deltestene i CELF-4. 

Dette for å nyansere forskjellene innad i, og mellom gruppene i enda sterkere grad. På 

overordnet arbeidsminneindeks fra CELF-4 ser vi at barna med språkvansker skårer 

signifikant lavere enn kontrollgruppen, og har et gjennomsnitt på 75,6. Gjennomsnittsskåre 

på den samme indeksen i CELF-4 i kontrollgruppen er 101,0, som vist i tabell 3. 

Standardavviket er noe høyere hos barna med språkvansker enn hos barna i kontrollgruppen, 

noe som tilsier at det er en større spredning i skårene hos barna med språkvansker, noe vi 

også ser i figur 7. Det er mindre forskjell innad i kontrollgruppen når det kommer til skårer 

på denne arbeidsminneindeksen. Forskjellene mellom de to gruppene på arbeidsminneindeks 

i CELF-4 kommer tydelig fram i histogrammet i figur 7.  

 

 
Figur 7. Histogram som viser de to gruppenes gjennomsnittsskåre (mean) på 
arbeidsminneindeks i CELF-4 (N=37 i kontrollgruppe, N=10 i klinisk gruppe) 
 

I deltesten tallhukommelse totalt samt hverdagslige sekvenser, er gjennomsnittet på skalerte 

skårer i CELF-4 10,0. Vi ser at kontrollgruppen ligger jevnt over dette gjennomsnittet i 

motsetning til barna med språkvansker, som ligger jevnt under ti. I resultatene fra deltesten 

tallhukommelse totalt ser vi at barna med språkvansker viser en svakere evne til repetisjon av 

tallrekker enn kontrollgruppen, både når det gjelder forlengs og baklengs repetisjon. Vi ser en 
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liten forskjell på tallhukommelse forlengs og baklengs mellom gruppene, og det ser ut som at 

barna med språkvansker har størst vansker med baklengs tallminne. I deltesten hverdagslige 

sekvenser ser vi at det er stor forskjell på gjennomsnittsskåre i de to gruppene. Barna med 

språkvansker skårer lavt, mens kontrollgruppen skårer rett over gjennomsnittet.  

Når det kommer til resultatene fra deltestene visuelt minnespenn forlengs og visuelt 

minnespenn baklengs, ser vi at barna med språkvansker gjør det noe svakere enn 

kontrollgruppen, men sammenlignet med andre mål viser disse testene ikke like store 

forskjeller blant gruppene. Til slutt i tabell 3 ser vi at skårene til barna med språkvansker på 

repetisjon av nonord er lavere enn kontrollgruppens skårer. Dette betyr at de gjentok 

signifikant færre korrekte nonord enn kontrollgruppen. Standardavvikene i de ulike gruppene 

viser oss at det er mindre variasjon i kontrollgruppen når det kommer til evne til repetisjon av 

nonord, enn hos barna med språkvansker. 

 

	  
 
Figur 8. Histogram som viser de to gruppenes gjennomsnittsskåre (mean) i andel korrekte 
svar i eksperimentet visuell SL (N=38 i kontrollgruppe, N=11 i klinisk gruppe) 
 

Som vist i figur 8 er det en tydelig forskjell i de to gruppenes gjennomsnittskåre i andel 

korrekte svar i eksperimentet som måler visuell SL. Som vi ser ut fra histogrammet i figur 8 

er kontrollgruppens gjennomsnitt i overkant av 55, mens gjennomsnittet i den kliniske 
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gruppen ligger i underkant av 50. Ettersom det visuelle eksperimentet skulle måle evne til 

visuell SL er en tovalgstest, forventer man en skåre på antall korrekte på rundt 50 til 55. 

Dermed vil skårer over 50 tilsi at barna har lært prinsippene i eksperimentet, og skårer under 

50 at de på gruppenivå ikke har lært disse prinsippene. Som vi ser ut fra tabell 3, er 

gjennomsnittet (mean) 56,9 på andel korrekte svar i visuell SL i kontrollgruppen. Da denne 

gruppens gjennomsnitt er over 56,9, hvor forventet gjennomsnitt ligger mellom 50 til 55, kan 

man anta at barna i denne gruppen viste evne til å kjenne igjen de sekvenserte triplettene i 

eksperimentet. Man kan dermed si at barna i kontrollgruppen viser evne til visuell SL på 

gruppenivå. I en t-test for avhengige utvalg fremkom det også at denne gruppen viste 

signifikant læring på 0.05-nivået i eksperimentet.  

 

Som vi ser i tabell 3 er gjennomsnittsskåren (mean) på det visuelle eksperimentet som måler 

evne til visuell SL i den kliniske gruppen på 48,9. I en t-test for avhengige utvalg kom det 

frem barna på gruppenivå ikke viste signifikant læring i eksperimentet. Dette kan tilsi at disse 

barna ikke viste evne til å gjenkjenne de sekvenserte triplettene i eksperimentet, noe som 

tilsier at de Dette betyr at barna i kontrollgruppen viste evne til læring av de skjulte 

prinsippene i eksperimentet, mens den kliniske gruppen ikke viste en slik evne. Likevel er 

gjennomsnittsskåren til barna i den kliniske gruppen tett opp mot 50, noe som ikke indikerer 

en klar tendens i gruppen. I tillegg ser vi ut fra figur 8 at det er lik grad av spredning innad i 

de to gruppene. Likevel ser man en tydelig forskjell på hvor barna i de ulike gruppene ligger 

med tanke på spredning. Ut fra figur 8 ser vi at de barna som skårer høyest i klinisk gruppe 

ligger omtrent på samme nivå som barna som skårer lavest i kontrollgruppen. 

 

4.3 Gruppeforskjeller på statistisk læring og 

arbeidsminnefunksjon  
Tabell 4 illustrerer gruppeforskjeller i evne til visuell SL og arbeidsminnefunksjon. Det er 

utført t-tester for uavhengige utvalg for å undersøke om det er signifikante forskjeller i 

resultatene til de to gruppene. 

 
Som vi så i tabell 3 skåret barna i klinisk gruppe gjennomgående under barna i 

kontrollgruppen, både når det gjaldt evne til SL og arbeidsminnefunksjon. Dette underbygges 

av resultatene fra t-testene, som vist i tabell 4. Her ser vi at det er signifikant forskjell på 
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0.05-nivået på de to gruppenes gjennomsnittsskåre på eksperimentet som måler evne til SL. 

Når det kommer til de ulike målene på arbeidsminnefunksjon, ser vi at det er signifikant 

forskjell på 0.01-nivået i hvordan de ulike gruppene skårer i både arbeidsminneindeks i 

CELF-4, deltestene tallhukommelse totalt og hverdagslige sekvenser. Når det gjelder 

resultatene fra nonordrepetisjon er det også her en signifikant forskjell mellom gruppene på 

0.01-nivået. Til slutt ser vi at det ikke er signifikant forskjell mellom gruppenes skårer på 

visuelt minnespenn forlengs. Det var imidlertid en signifikant forskjell mellom gruppene i 

visuelt minnespenn baklengs på 0.01-nivået.  

 

Tabell 4. Oversikt over gruppeforskjeller med  t-verdier, frihetsgrader og signifikansnivå 
 t-verdi df Sig (2-tailed) 
Statistisk læring 2.15 47 .037* 

Arbeidsminneindeks i 
CELF-4 

5.34Δ 45Δ .000**Δ 

Tallhukommelse totalt 2.71Δ 45Δ .009**Δ 

Hverdagslige 
sekvenser 

6.66Δ 45Δ .000**Δ 

Nonordrepetisjon 3.89 11.145 .002** 

Visuelt minnespenn 
forlengs 

1.12 47 .269 

Visuelt minnespenn 
baklengs 

2.69 47 .010** 

** p < 0.01 
  * p < 0.05  
N = 38 i kontrollgruppe 
Markering (Δ): N=10 i klinisk gruppe  
Ingen markering: N=11 i klinisk gruppe 
 

Figur 9 og 10 illustrerer de to ulike gruppenes individuelle skårer på henholdsvis andel 

korrekte svar på visuell SL og arbeidsminneindeks i CELF-4, hvor vi ser at barna i klinisk 

gruppe har lavere individuelle skårer på begge disse målene. 
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Figur 9. Spredningsdiagram som viser de to gruppenes individuelle skårer (andel korrekte 
svar) på visuell SL (N=38 i kontrollgruppe, N=11 i klinisk gruppe). 
 
 

 
Figur 10. Spredningsdiagram som viser de to gruppenes individuelle skårer på 
arbeidsminneindeks i CELF-4 (N=38 i kontrollgruppe, N=10 i klinisk gruppe). 
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4.4 Korrelasjoner 
Tabell 5 illustrerer bivariate korrelasjoner mellom evne til visuell SL og de ulike målene på 

arbeidsminnefunksjon. Som vi ser, er det en signifikant korrelasjon på 0.05-nivået mellom 

evne til visuell SL og arbeidsminneindeks i CELF-4. 

 
Tabell 5. Oversikt over bivariate korrelasjoner mellom andel korrekte på visuell SL og ulike 
mål på arbeidsminnefunksjon i de to gruppene (p-verdier i er oppgitt i tabellen) 
 SL Klinisk gruppe 

(N=11) 
SL Kontrollgruppe 
(N=38) 

Arbeidsminneindeks i 
CELF-4 

.019*Δ .869  

Tallhukommelse totalt .008**Δ  .528 

Hverdagslige sekvenser .194Δ .428 

Visuelt minnespenn 
forlengs 

.688 .149  

Visuelt minnespenn 
baklengs 

.636 .691  

Nonordrepetisjon .013* .783 

** p < 0.01 
  * p < 0.05 
Δ N=10 i klinisk gruppe 
 

Samtidig ser vi ut fra tabell 5 at det ikke er en signifikant korrelasjon mellom evne til visuell 

SL og noen av arbeidsminnemålene i kontrollgruppen. Når det gjelder deltester innenfor 

denne arbeidsminneindeksen i CELF-4 ser vi at resultatene fra tallhukommelse totalt 

korrelerer signifikant med resultatene fra eksperimentet som måler evne til visuell SL i 

gruppen med barn med språkvansker. Videre ser vi at resultatene fra deltesten hverdagslige 

sekvenser ikke korrelerer med visuell SL i noen av gruppene. Det gjør heller ikke resultatene 

fra testen Leiter-R visuelt forlengs og visuelt baklengs minne. Til slutt ser vi at resultatene fra 

nonordrepetisjon korrelerer signifikant med resultatene fra eksperimentet som måler evne til 

visuell SL på 0.05-nivået i den kliniske gruppen.  

 

Figur 11, 12 og 13 illustrerer de signifikante positive korrelasjonene mellom gjennomsnitt i 

andel korrekte svar på visuell SL og arbeidsminneindeks fra CELF-4, tallhukommelse totalt 

og nonordrepetisjon. 
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Figur 11. Spredningsdiagram som viser en positiv korrelasjon mellom andel korrekte svar i 
eksperimentet som måler evne til visuell SL og skåre på arbeidsminneindeks i CELF-4 i den 
kliniske gruppen (N=10) 
 
 

 
Figur 12. Spredningsdiagram som viser en positiv korrelasjon mellom andel korrekte svar i 
eksperimentet som måler evne til visuell SL og skåre på deltesten tallhukommelse totalt i den 
kliniske gruppen (N=10) 
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Figur 13. Spredningsdiagram som viser en positiv korrelasjon mellom andel korrekte svar i 
eksperimentet som måler evne til visuell SL og antall korrekte repeterte nonord totalt i den 
kliniske gruppen (N=11) 
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5 Diskusjon 
Dette kapittelet består av to hoveddeler. I den første delen av kapittelet vil relevante 

utfordringer knyttet til studiens validitet og reliabilitet drøftes. Validitetsmessige utfordringer 

vil som nevnt tidligere diskuteres med utgangspunkt i Cook og Campbells validitetssystem. I 

den andre delen av kapittelet vil resultatene som ble presentert i kapittel 4 drøftes i lys av 

teori og empiri. I denne delen av diskusjonen vil hovedvekten legges på spørsmål som knytter 

seg til oppgavens problemstilling. 

 

5.1 Diskusjon av studiens validitet og reliabilitet 
5.1.1 Indre validitet 
Som nevnt tidligere innebærer god indre validitet at tendensene eller effekten som avdekkes 

gjennom undersøkelsen skyldes selve behandlingen eller intervensjonen gjennomført i 

undersøkelsen, og ikke andre alternative systematiske forhold. Mulige trusler mot den indre 

validiteten er dermed at alternative årsaksfaktorer kan forklare resultatene. Tredjevariablene 

kjønn og alder, samt bakgrunnsvariablene språkferdigheter og NVIQ, kan representere slike 

alternative årsaksfaktorer, og vil derfor drøftes. Andre aktuelle trusler mot indre validitet i 

denne studien, som instrumentering og frafall, vil også diskuteres. Retningsproblemet viser til 

forhold knyttet til spørsmål om årsak og virkning, vil diskuteres når resultatene drøftes i 

avsnitt 5.2. 

 

Tredjevariablene kjønn og alder 

Barn er i kontinuerlig utvikling og grad av modning kan påvirke både språklige og kognitive 

evner. Spredning i alder er dermed en faktor som kan antas å ha innvirkning på flere av 

variablene i denne undersøkelsen, som NVIQ og språklige evner, evne til SL, samt 

arbeidsminnefunksjon. Det endelige utvalget som resultatene i studien er basert på varierer 

med maksimalt fem år. Gjennomsnittsalder i begge grupper er dermed relativt lik, hvor og de 

fleste av barn er rundt ni år. I de fleste andre studier brukes kun gjennomsnittsalder og 

standardavvik, se for eksempel Evans, Saffran, og Robe-Torres (2009). I tillegg er de fleste 

testene som ble benyttet i denne studien normert, noe som styrker studiens indre validitet. 

Spredning i alder anses dermed ikke som en stor trussel mot den indre validiteten i denne 

studien.  
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Bakgrunnsvariablene språkferdigheter og nonverbal IQ 

For å bli inkludert i studien måtte barna i den kliniske gruppen og i kontrollgruppen skåre 

minimum 1.25 standardavvik under normalområdet på språklige tester, og minimum 75 på 

nonverbale tester (NVIQ). Det er stor variasjon i de to gruppenes gjennomsnittsskåre på 

bakgrunnsvariabelen NVIQ og denne forskjellen var signifikant på 0.05-nivået. Dette er i tråd 

med metastudien til Gallinat og Spaulding (2014), hvor barn med språkvansker hadde en 

gjennomsnittlig skåre på 0.69 standardavvik under kontrollgruppen på nonverbale kognitive 

tester (NVIQ). Som nevnt tidligere er sammenhengen mellom språkvansker og NVIQ svært 

omdiskutert. Det er også stor diskrepans mellom de ulike gruppenes språklige ferdigheter, 

hvor barna i klinisk gruppe gjennomsnittlig skårer signifikant svakere på alle de språklige 

målene i testbatteriet, sammenlignet med barna i kontrollgruppen. Forskjeller i NVIQ og 

språkferdigheter mellom de ulike gruppene kan antas å påvirke den uavhengige variabelen 

(arbeidsminnefunksjon) og den avhengige variabelen (evne til SL). Dette gjelder særlig 

dersom det er stor differanse mellom gruppene på bakgrunnsvariablene (Lund, 2002d). Det 

kan tenkes at NVIQ kan ha en innvirkning på evne til SL og arbeidsminnefunksjon i større 

grad enn det språklige ferdigheter. Både NVIQ, SL og arbeidsminne er kognitive forhold som 

kan påvirke språkferdigheter, men det er mer usannsynlig at språkferdigheter påvirker NVIQ, 

SL og arbeidsminnet.  

 
Verdt å påpeke er at enkelte studier med barn med språkvansker ikke matcher disse barna 
med jevnaldrende barn med typiske språkferdigheter i NVIQ (se for eksempel Lee & 
Tomblin, 2014). Lee og Tomblin (2014) mener at en slik matching vil innebære at barna i 

klinisk gruppe sannsynligvis vil måtte ha en høyere NVIQ enn det barn med språkvansker har 

på gruppenivå. De hevder dermed at dette gir et mindre representativt bilde av barna i den 

kliniske gruppen. Om utvalget i den kliniske gruppen skal være representativt, vil barna som 

har typiske språkferdigheter måtte ha en lavere NVIQ enn forventet, for å matche barna med 

språkvansker. Det hadde vært mulig å matche de to gruppene i denne studien mer nøyaktig i 

NVIQ. Likevel vil manglende én til én-matching i NVIQ ikke representere en stor trussel mot 

den indre validiteten i denne studien dersom man tar utgangspunkt i argumentasjonen til Lee 
og Tomblin (2014).  
 

Frafall 

Frafall er også en mulig trussel mot den indre validiteten. En del av foreldrene til 

kontrollbarna som var rekruttert, trakk seg kort tid før testingen. Foreldrene til ett av barna 
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med språkvansker hadde som nevnt ikke mulighet til å gjennomføre andre del av testingen 

innen to uker etter første del. Det mangler derfor data fra andre del av testbatteriet på dette 

barnet. I tillegg ble også to barn med språkvansker og 13 kontrollbarn ekskludert fra 

datamaterialet da eksperimentet som måler visuell SL viste seg å være for utfordrende for 

barna under syv år.  

 

Kontrollmuligheter 

Ved å matche gruppene på tredjevariabler som anses å være mulige påvirkningsfaktorer, vil 

man kunne utligne gruppeforskjeller. Vi opplevde at det var mer utfordrende å rekruttere barn 

med språkvansker enn barn med typiske språkferdigheter til studien. Derfor ble det avtalt 

man testtidspunkt for første del av testingen med foreldrene til barna i den kliniske gruppen 

før de resterende kontrollbarna ble rekruttert. Det ble forsøkt å matche barna i den kliniske 

gruppen med kontrollbarn med hensyn til kjønn og alder (+/- tre til seks måneder). Det viste 

seg å være utfordrende å finne barn med riktig alder og kjønn som hadde mulighet til å bli 

testet innenfor det ønskede tidsrommet. For å få gjennomført testingen innen de tidsrammene 

studentene hadde til rådighet med tanke på levering av masteroppgaven, ble dermed disse 

kravene senket noe. Barn som ble rekruttert var slik sett relativt godt matchet i alder, men 

ikke med hensyn til kjønn. Dermed er kontrollgruppen vi sammenligner den kliniske gruppen 

med i resultatdelen, ikke kjønnsmatchet eller aldersmatchet én til én, men gruppene har 

likevel et relativt likt aldersgjennomsnitt på rundt ni år.  

 

Ifølge Kleven, (2002) har man kun kontroll over tredjevariabler som har blitt matchet i begge 

gruppene. Det er en viss sannsynlighet for at tredjevariablene som ikke er matchet, som kjønn 

kan ha hatt innvirkning på resultatene og de påfølgende slutninger som er gjort. I utvalget var 

det en overvekt av gutter i den kliniske gruppen. Dette tilsier at det er noe skjev 

kjønnsfordeling i utvalget i klinisk gruppe. Dette er i tråd med tidligere henviste funn som 

viser at noe flere gutter har språkvansker enn jenter (Bishop, 1997; Tomblin mfl., 1997). I 

denne studien ville en mer nøyaktig matching på tredjevariablene alder og kjønn vært mer 

hensiktsmessig.  

 

Instrumentering 

Som nevnt i kapittel 3, representerer instrumentering en trussel mot den indre validiteten. 

Instrumentering viser til forhold ved måleprosedyren-  eller instrumentet som kan resultere i 

kunstige resultater (Lund, 2002d). Forskjeller i organisering av testsituasjonene i første og 
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andre del av datainnsamlingen kan muligens ha påvirket målingen. Første del ble 

gjennomført ved Rikshospitalet. Dette er en klinisk testsetting, og det er mulig at barn som er 

særlig aktive, var noe mer rolige og lydige i denne settingen, enn i andre del, som ble 

gjennomført i barnets hjem eller ved barnets skole. Det er mulig at barnet var tryggere i det 

kjente miljøet i andre del av testingen, og dermed ga mer reliable svar på del to. Lengden av 

testbatteriet skiller seg fra hverandre i de to delene av testingene, noe som også kan påvirke 

målingen. Det at det andre del tok lengre tid enn del en, kan være en faktor som svekker den 

indre validiteten til data. For barna med språkvansker tok begge delene av testbatteriet lengre 

tid enn estimert. Andre del av testbatteriet tok så lang tid med noen av barna i den kliniske 

gruppen, at testene som ble gjennomført mot slutten av andre del, kan være mindre reliable 

enn testene som ble gjennomført mot slutten av i første del. Barna ble slitne og kan ha gitt 

mindre representative svar på oppgavene som ble presentert, enn om de hadde vært mer 

opplagt. I tillegg kan en eventuell begrensning i barnas prosesseringshastighet muligens føre 

til nedsatt reaksjonstid. I eksperimentet som måler evne til SL blir den visuelle stimulusen 

vist svært raskt på en dataskjerm. Det er mulig at det i denne oppgaven ble stilt for høye krav 

til prosesseringshastighet og reaksjonstid for barna med språkvansker. En svekket 

prosesseringshastighet kan ha en mulig innvirkning på hvordan barnas evne til visuell SL ble 

målt.  

 

Instrumenteringstrusselen er mest aktuell for tester som ikke er standardiserte (Lund, 2002d). 

Dermed er denne trusselen ikke så relevant for operasjonaliseringen av variablene 

arbeidsminnefunksjon, NVIQ og språklige evner, da testene som brukes i studien for å måle 

disse begrepene er standardiserte. Ifølge Johnsen (2006) er det en fordel at tester med sine 

tilhørende deltester brukes i sin helhet. Dermed kan det at CELF-4 ble brukt i sin helhet være 

en faktor som styrker validiteten. Testen nonordrepetisjon er kun normert på engelsk, ikke på 

norsk. Det samme gjelder Leiter-R. Det visuelle eksperimentet som skulle måle evne til SL er 

standardisert. Selv om eksperimentet ikke er normert, er det likevel foretatt på 100 barn med 

typiske språkferdigheter. Resultatene fra disse barna kan fungere som et alternativ til 

normering.  

 

Få av barna under syv år i begge grupper viste respons på det visuelle eksperimentet over 50. 

Dette betyr at disse barna konsekvent svarte under det tilfeldigheter kan tilsi. Dette indikerer 

at de ikke hadde lært prinsippene i oppgaven, og barna under syv år måtte derfor ekskluderes 

fra denne studien. Det er dermed mulig at eksperimentet var mer utfordrende for de yngste 
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barna i begge gruppene. Dette betyr at det kan oppstå gulveffekter i den yngste 

aldersgruppen. Slik sett er alder en faktor som kan påvirke evne til visuell SL. Arciuli, 

Torkildsen, Stevens, og Simpson (2014) fant at det var en positiv korrelasjon mellom alder 

og evne til SL, noe som tilsier at variasjon i alder i begge gruppene i denne studien kan 

representere en trussel mot dens indre validitet.  

 

5.1.2 Ytre validitet  
Utvalg 

En trussel mot den ytre validiteten er ikke-representative utvalg (Lund, 2002b). Spørsmål om 

representativitet og hvorvidt man kan generalisere funnene, gjelder for begge gruppene i 

utvalget. Med andre ord må man vurdere representativiteten til både den kliniske gruppen 

med barn med språkvansker og kontrollgruppen med typiske språkferdigheter. Målet er at 

utvalget i størst mulig grad skal speile målpopulasjonen (Lund, 2002b). Tilgjengelig utvalg er 

den populasjonen forskeren reelt trekker utvalget fra. Denne uttrekkingen kan grovt sett 

gjennomføres på to ulike måter, ved sannsynlighetsutvelging og ikke-

sannsynlighetsutvelging. Med sannsynlighetsutvelging mener man at alle i populasjonen har 

en kjent mulighet til å bli trukket ut. Ved ikke-sannsynlighetsutvelging er sannsynligheten 

ukjent, og karakteriseres ved eksempelvis vilkårlig utvelging, som i denne studien. Vilkårlig 

utvelging viser til at forskeren benytter praktisk tilgjengelige informanter (Lund, 2002b). I 

denne undersøkelse var dette barn av foreldre som samtykket til å delta i 

forskningsprosjektet. Utvalget består dermed hovedsakelig av barn med språkvansker og 

typisk utvikling fra Østlandsområdet, med unntak av noen kontrollbarn som ble testet i 

Trondheim og Arendal. Et sannsynlighetsbasert utvalg styrker validiteten, mens vilkårlig 

utvalg fører til at det er vanskelig å vurdere graden av representativitet. Generaliserbarheten 

til en studie er i tillegg avhengig av et visst antall informanter. Utvalget i studien består av 38 

kontrollbarn og elleve barn med språkvansker, noe som anses som for få informanter til at 

man kan hevde at funnene er generaliserbare.  

 

Individhomogenitet 

Det er ønskelig med en viss grad av heterogenitet i en undersøkelses utvalg for å styrke den 

ytre validiteten. Et heterogent utvalg speiler i større grad virkeligheten, som bærer preg av 

mangfold og ulikhet (Lund, 2002b). Det er derfor trussel mot validiteten dersom individene 

eller gruppene man studerer er for homogene (Lund, 2002d). I denne undersøkelsen er det en 



	  

	  68	  

del variasjon i de to ulike gruppene. Særlig gjelder dette gruppen med språkvansker, hvor 

språklige ferdigheter, modenhet, konsentrasjonsevne og språkoppfattelse virket å være veldig 

forskjellig fra barn til barn. Dette kan påvirke kvaliteten på data, og det er mulig at denne 

heterogeniteten tilsier at data er ustabile. Likevel, som understreket i kapittel 2, er barn med 

språkvansker er svært heterogen gruppe, noe som kan tilsi at denne gruppen er representativ 

for målpopulasjonen. De to gruppene er likevel relativt homogene med hensyn til 

sosioøkonomisk status innad i hver gruppe, men ikke på tvers av gruppene. Dette kan 

representere en trussel mot den ytre validiteten i studien.  

 

Man bør tilstrebe å ha et utvalg som verken er for heterogent eller homogent. Dermed er det 

utfordrende å oppfylle kravet om god ytre validitet i forskning. På bakgrunn av de overnevnte 

aspekter, er den ytre validiteten i denne studien noe svekket, særlig på bakgrunn av vilkårlig 

utvelging og et lite utvalg. Det må derfor vises forsiktighet ved generalisering av funn fra 

utvalg til populasjon i denne studien. Med sannsynlighetsutvelging, samt flere barn i den 

kliniske gruppen, kunne man med større trygghet sagt at funnene er generaliserbare.  

 

5.1.3 Statistisk validitet 
Statistisk validitet beskrives av Shadish, Cook, og Campbell (2002) som slutninger omkring 

korrelasjonen mellom uavhengig og avhengig variabel. Som nevnt i kapittel 3, er to 

forutsetninger for god statistisk validitet, at det ikke forekommer brudd på statistiske 

forutsetninger, og at statistisk styrke er høy (Lund, 2002d). For å unngå brudd på statistiske 

forutsetninger er det blant annet viktig at begge gruppene har en tilnærmet normalfordeling. I 

denne studien er gruppene relativt normalfordelt, og dette kan tilsi at det ikke er så stor fare 

for at statistiske forutsetninger er brutt. Mange av de viktigste funnene knyttet til vår 

problemstilling, og til hvorvidt den uavhengige variabel kan forklare den avhengige, var 

signifikante, mange på 0.05-nivået og enkelte på 0.01-nivået. Statistisk styrke blir likevel 

lavere ved mindre utvalg, og man kan si at den statistiske styrken i denne studien dermed er 

lav, selv om funnene er statistisk signifikante (Lund, 2002d). Brudd på statistiske 

forutsetninger har konsekvenser for både Type-I- og Type-II-feil, mens lav statistisk styrke 

gir høy sannsynlighet for Type-I-feil. Ved Type I-feil konkluderer man med at det er en 

sammenheng mellom variablene når en slik sammenheng faktisk ikke finnes (Shadish mfl., 

2002). Det er en viss sannsynlighet for at man kan fremme en uriktig konklusjon om en 

signifikant sammenheng mellom arbeidsminnefunksjon og evne til visuell SL i den kliniske 
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gruppen, og dermed gjøre en Type-I- feil. Da statistisk styrke i undersøkelsen er lav på grunn 

av lite utvalg, kan man det være fare for å gjøre Type-I- feil i denne undersøkelsen.  

 

5.1.4 Begrepsvaliditet  
Som beskrevet under kapittel 3 defineres begrepsvaliditet som ”grad av samsvar mellom 

begrepet slik det er definert teoretisk, og begrepet slik vi lykkes med å operasjonalisere det” 

(Kleven, 2002). Avgjørende for vår undersøkelse er derfor i hvor stor grad vi har maktet å 

operasjonalisere de teoretiske begrepene i problemstillingen vår: barn med språkvansker, 

barn med typiske språkferdigheter, arbeidsminnefunksjon og evne til visuell SL.  

Begrepene barn med språkvansker og barn med typiske språkferdigheter ble operasjonalisert 

gjennom inklusjonskriteriene for de ulike gruppene. Gruppene ble dannet med det formål å 

kunne sammenligne barn med språkvanskers arbeidsminnefunksjon og evne til visuell SL 

med barn med normalspråklig utvikling. I vurderingen av begrepsvaliditeten i denne studien 

blir det derfor relevant å drøfte de anvendte inklusjonskriteriene og testbatteriet, altså 

hvorvidt disse kriteriene har målt de teoretiske begrepene i problemstillingen. Hvordan 

språklige ferdigheter, mål på arbeidsminnefunksjon, mål på NVIQ og mål på evne til SL er 

operasjonalisert i studien vil her bli belyst og drøftet. Forhold som kan ha truet 

begrepsvalidteten, deriblant systematiske og tilfeldige målingsfeil, samt forhold som kan ha 

styrket begrepsvalidteten vil også bli diskutert i det følgende.  

 

Bruk av inklusjons- og eksklusjonskriterier 

I undersøkelsens testbatteri ble det benyttet flere ulike mål på språkferdigheter og 

arbeidsminnefunksjon, samt ett mål på NVIQ og ett mål på evne til visuell SL. De utvalgte 

målene vil kunne påvirke begrepsvaliditeten ettersom inklusjons- og eksklusjonskriteriene 

definerte de ulike gruppene i undersøkelsen. For å inkluderes i studien måtte barna i begge 

grupper skåre innen normalområdet for NVIQ, hvor nedre grense var 75 for begge gruppene. 

NVIQ ble målt ved kognitiv evnetest Raven CPM/SPM+. En mulig trussel mot validiteten til 

begrepet nonverbal IQ er at det kun ble foretatt en test som tappet NVIQ. Dette reiser 

spørsmålet om grad av representativitet til denne indikatoren som måler NVIQ. Ideelt sett 

ville bruk av flere mål på NVIQ danne et grunnlag for en mer helhetlig operasjonalisering av 

begrepet. To barn fra den kliniske gruppen ble ekskludert på grunn av lav NVIQ. I et forsøk 

på å beholde informantene ble PPT kontaktet for innsyn i resultater fra tidligere utredning, 

blant annet fra det kognitive testverktøyet Wechsler’s Intelligence Scale for Children, Fourth 
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Edition (WISC-IV) (Wechsler, 2009). WISC-IV er en omfattende og nyansert kognitiv 

evnetest og gir også et mål på NVIQ. PPT hadde gjennom WISC-IV fått de samme 

resultatene på informantenes NVIQ som vi hadde fått gjennom Raven’s matriser. Dette 

underbygget på sin side at testverktøyet Raven’s matriser er et godt mål på NVIQ, ettersom 

det var klar konsistens mellom barnas resultater på denne testen sammenlignet med WISC-IV 

fra PPT. Dette gir tydelige tegn på at Raven’s matriser etter stor sannsynlighet har gitt riktige 

skårer, noe som styrker validiteten til begrepet NVIQ i undersøkelsen vår.  

 

Selv om det er forsket mye på diagnosen SSV, strides det i faglitteraturen fortsatt om hva 

begrepet egentlig favner. Som beskrevet i kapittel 2 kan diagnosen innebære svært ulike typer 

vansker med språk, noe som gjør begrepet utfordrende å operasjonalisere. Det ble av 

prosjektledelsen bestemt at for å inkluderes i studien måtte barna i den kliniske gruppen skåre 

1.25 standardavvik under forventet gjennomsnitt for sin aldersgruppe på språklige tester, på 

én eller flere av indeksene i CELF-4. På denne måten ville man unngå å inkludere barn som 

for eksempel hadde vansker med avkoding, for eksempel dysleksi, eller fonetiske vansker, for 

eksempel konsekvente språklydvansker, i studien. Det var et krav å kun inkludere barn som 

skårer under 1.25 standardavvik eller mindre på språklige tester i den kliniske gruppen. Barna 

i kontrollgruppen måtte ha skårer innen forventet aldersgjennomsnitt på språklige tester. 

Dette inklusjonskriteriet dannet dermed grunnlag for operasjonaliseringen av begrepene barn 

med språkvansker og barn med typiske språkferdigheter. Her ble skårer på språktestene 

CELF-4 og BPVS-II anvendt som indikatorer for å gjøre begrepene målbare.  

 

CELF-4 er et omfattende kartleggingsverktøy som både er standardisert og normert, og gir et 

nyansert bilde av barns språkferdigheter innen flere områder. På denne måten gir CELF-4 

gode indikatorer for å måle barns språkferdigheter på et empirisk og praktisk nivå. Dette kom 

eksempelvis frem ved at samtlige barn som hadde fått diagnosen SSV eller lignende 

språkrelaterte diagnoser, skåret minimum 1.25 standardavvik under forventet gjennomsnitt på 

CELF-4. Som vi så i resultatdelen viste analysene at barna med språkvansker hadde et 

signifikant lavere gjennomsnitt enn kontrollgruppen på samtlige språklige indekser i CELF-4. 

Resultatene våre er dermed i tråd med teorier som forklarer hvordan språkvansker hos barn 

ytrer seg i testsammenheng. Samtidig ble én informant ekskludert fra den kliniske gruppen 

ettersom dette barnet skåret innenfor normalområdet på språklige ferdigheter. Barnet hadde 

fått diagnosen dysleksi, men ble ekskludert på bakgrunn av at vedkommende ikke oppfylte de 

målene som var satt for å inkluderes som en del av gruppen barn med språkvansker. På denne 
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måten ser vi at indikatorene som er utviklet for begrepet barn med (spesifikke) språkvansker 

er holdbare, og utelukker barn med språklige avkodingsvansker.  

 

Problemstillingen krever også operasjonalisering av begrepet arbeidsminnefunksjon. 

Testbatteriet inneholdt seks mål på arbeidsminnefunksjon. Fra CELF-4 ble 

arbeidsminneindeks, tallhukommelse totalt og hverdagslige sekvenser benyttet. I tillegg ble 

Leiter-R visuelt minnespenn forlengs og baklengs samt testen nonordrepetisjon benyttet. 

Disse testene måler noe ulike funksjoner i arbeidsminnet, deriblant korttidsminne, visuelt 

arbeidsminne, verbalt arbeidsminne og fonologisk arbeidsminne. Ut fra resultatene viste den 

kliniske gruppen signifikant svakere skårer på samtlige mål på arbeidsminnet, utenom Leiter-

R visuelt forlengsminne. Kontrollbarna skåret innenfor forventet gjennomsnitt på alle 

arbeidsminnemål. Å bruke flere mål på arbeidsminnefunksjon styrker begrepsvaliditeten 

betraktelig. Resultatene fra både klinisk gruppe og kontrollgruppe tyder på at indikatorene vi 

har brukt som mål på arbeidsminnefunksjon har målt nettopp dette.  

 

Tilfeldige målingsfeil 

Tilfeldige målingsfeil er målefeil som opptrer tilfeldig, og vil forekomme i større eller mindre 

grad i enhver undersøkelse (Lund, 2002b). I vår undersøkelse kan tilfeldige målingsfeil ha 

oppstått ved at et barn for eksempel har vært spesielt uopplagt under testsituasjon, og har 

prestert svakere enn han eller hun vanligvis ville gjort. Andre tilfeldige målingsfeil kan ha 

oppstått ved at barnet ble forstyrret under testsituasjon, at testtaker var utydelig under 

instruksjon av oppgavene, at testtaker tolket barnets svar feil, eller skåret testene galt etter 

endt testsituasjon. Forekomsten av denne typen feil kan reduseres ved at en foretar flere 

målinger av det man ønsker å måle. Da vil de tilfeldige målefeilene jevne seg ut, og en 

kommer enda nærere informantens sanne skåre. Som tidligere nevnt i kapittel 3, kan 

generaliserbarhetsteori ved Cronbachs alpha anvendes som et mål på en undersøkelses indre 

konsistens og redusere tilfeldige målingsfeil. Et eksempel på bruk av Cronbachs alpha i vår 

studie kan være at vi anvender seks mål på arbeidsminnefunksjon, hvor Cronbachs alpha 

kunne gitt en indikator på grad av samsvar mellom akkurat disse oppgavene. Deltestene 

tallhukommelse, hverdagslige sekvenser, nonordrepetisjon, visuelt minnespenn forlengs og 

baklengs er hver for seg ulike måter å måle arbeidsminnefunksjon på. Disse gir til sammen en 

helhetlig indikator på arbeidsminnefunksjon hos informantene. Dersom vi hadde 

sammenlignet skårene på disse oppgavene, kunne vi fått et mål på grad av indre konsistens i 

testene som måler arbeidsminnefunksjon. 
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Systematiske målingsfeil  

Systematiske målingsfeil er feil som ikke jevner seg ut i det lange løp, og som bidrar til en 

konstant skjevhet i målingen av begrepene vi ønsker å måle. Denne typen feil kan forekomme 

dersom begrepsoperasjonaliseringen ikke favner begrepet slik det er definert i sin helhet eller 

favner irrelevante forhold. En mulige systematisk målingsfeil i denne studien kan være 

konsekvent uriktig bruk av tester i testbatteriet. En klar utfordring i studien vår knyttet til 

dette er antall testtakere som gjennomførte datainnsamlingen. En utfordring i forbindelse med 

dette kan være ulik administrering, forståelse og tolkning av testene.  

 

I testfasen av eksperimentet som ble benyttet for å måle evne til visuell SL, stilles et eksplisitt 

spørsmål når barna blir bedt om å trykke på en tast når den kjente tripletten av romvesenene 

vises på skjermen. I eksperimentets testfase blir barna dermed presentert for et eksplisitt 

spørsmål. Dette står i kontrast til SRT-oppgaver som er rene implisitte oppgaver og som ikke 

inneholder noen eksplisitte instruksjoner. Et spørsmål som melder seg i den sammenheng er 

hvorvidt man faktisk måler implisitt læring når en oppgave er basert på eksplisitte 

instruksjoner. Det at barna blir gitt eksplisitte instruksjoner kan påvirke målingen av den 

implisitte læringen og kan dermed påvirke studiens reliabilitet.  

 

En annen utfordring med målingen av visuell SL er spørsmål som knytter seg til individuelle 

forskjeller i evne til SL. I det mest brukte oppgaveparadigmet innen studier på SL, inkludert 

denne studien, vurderes signifikant læring ved å vise til gjennomsnittsskåren (mean) for alle 

deltakere som en gruppe som ligger over det tilfeldigheter skulle tilsi (50  %). I slike studier 

hvor man viser til gruppers gjennomsnittsskåre varierer som regel tallene lite, med rundt 5 til 

15  % over 50 (omkring 55  % til 65  % nøyaktighet). Ifølge Frost mfl. (2015) gir dette et 

misledende bilde, og de mener at det i virkeligheten er mye større individuelle forskjeller i 

evne til SL enn det som kommer frem i slike framstillinger. Dette kan representere en mulig 

systematisk målingsfeil i denne studien. 

 

5.1.5 Tiltak for å øke reliabiliteten 
Felles opplæring i gjennomføring og skåring av testbatteriet kan ha redusert faren for både 

systematiske og tilfeldige målingsfeil. I tillegg organiserte studentene i prosjektet øving og 

gjennomføring av testene på eget initiativ. Studentene ble også observert ved første testing. 

Dette sikret at studentene i stor grad hadde lik oppfattelse av administreringen, tolkningen og 
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skåringen av testene. Eventuelle forstyrrelser under testsituasjonen kan ha distrahert barnet, 

noe som kan representere mulige tilfeldige målingsfeil. Under testsituasjonen ble det derfor 

forsøkt å tilrettelegge for minst mulig grad av forstyrrelser fra omgivelsene. I tilegg sørget 

testleder for at det ikke var forstyrrende elementer i rommet under testing.    

 

Interrater-reliabilitet  

Det ble i tillegg gjennomført samskåring av 20  % av testene i etterkant av testperioden, hvor 

studentene skåret samme test hver for seg og sammenlignet resultatene. Dette ga et mål på 

interrater-reliabilitet, altså i hvor stor grad studentenes tolkning og skåring av testene 

samsvaret. En høy grad av interrater-reliabilitet tyder på høy reproduserbarhet og objektivitet 

i skåringen (Gall mfl., 2006). Følgende indekser i CELF-4 ble analysert: arbeidsminne, 

reseptivt språk, ekspressivt språk, grunnleggende språkferdigheter og språklig innhold. I 

tillegg ble råskårene fra testene Raven’s matriser og BPVS-II sammenlignet i en analyse. 

Gjennom analysene kom det frem at skårene på CELF-4 indeks ekspressivt språk hadde en 

intraklasse korrelasjonskoeffisient på .997, CELF-4 indeks reseptivt språk var på .986, 

CELF-4 indeks språklig innhold på .998, CELF-4 indeks grunnleggende språkferdigheter på 

.997 og CELF-4 indeks arbeidsminne på .997. Sammenligningene av råskårene fra BPVS-II 

viste en intraklasse korrelasjonskoeffisient på 1.000 og Raven’s matriser viste 1.000. En 

intraklasse korrelasjonskoeffisient på nærmere 1 tilsier at det er høy grad av interrater-

reliabilitet i studien. Dette betyr at testtakerne hadde en tilnærmet lik oppfatning av tolkning 

og skåring. Dette er faktorer som kan sies å styrke reliabiliteten i denne studien.  

 

5.2 Diskusjon av resultater i lys av teori og empiri 
I denne delen av kapittelet vil hovedfunnene i vår undersøkelse drøftes i lys av tidligere 

presentert teori. Som beskrevet i kapittel 4 skåret barna med språkvansker signifikant svakere 

både på oppgavene som måler arbeidsminnefunksjon og evne til visuell SL, sammenlignet 

med barna som hadde typiske språkferdigheter. I tillegg var det en signifikant korrelasjon 

mellom verbal og fonologisk arbeidsminnefunksjon og evne til visuell SL i den kliniske 

gruppen. En slik korrelasjon fantes ikke hos kontrollgruppen. I det følgende vil 

gruppeforskjellene i evne til visuell SL og arbeidsminnefunksjon løftes frem og 

sammenlignes med resultater fra andre studier. Deretter vil arbeidsminnets mulige rolle for 

evne til visuell SL drøftes med bakgrunn i den ovennevnte korrelasjonen i den kliniske 

gruppen. Viktige drøftingspunkt vil være hvorvidt evne til SL er avhengig eller uavhengig av 



	  

	  74	  

andre høyere ordens kognitive funksjoner, og om denne studien kan være et bidrag til 

tidligere studier på dette området. Et annet relevant drøftingspunkt vil være om evne til 

visuell SL kan ha en sammenheng med språkferdigheter. Denne studien avgrenser seg til den 

visuelle modaliteten innen SL. Det er dermed relevant å diskutere hvorvidt funnene fra vår 

undersøkelse kan si noe om SL på tvers av modaliteter. Avslutningsvis vil derfor spørsmålet 

om evne til SL er en domenegenerell eller modalitetsspesifikk evne drøftes.  

 

5.2.1 Gruppeforskjeller i evne til visuell statistisk læring 
I denne undersøkelsen ble et visuelt sekvenslæringseksperiment i form av et dataspill benyttet 

for å måle barnas evne til visuell SL. Oppgaven hadde ingen motorisk eller auditiv 

komponent, og barna ble utelukkende eksponert for visuell stimuli. Resultatene fra målingen 

viser at barna i den kliniske gruppen ikke viser signifikant læring på eksperimentet som måler 

visuell SL, i motsetning til barna i kontrollgruppen, som viste signifikant læring på dette 

eksperimentet. I tillegg er gjennomsnittet hos barna i den kliniske gruppen i andel korrekte 

svar fra eksperimentets testfase (SL), signifikant lavere enn kontrollgruppens. Ut fra dette 

kan man si at barna fra den kliniske gruppen ikke viste evne til visuell SL. Dermed kan man 

si at barna i kontrollgruppen, i motsetning til barna i den kliniske gruppen, ubevisst hadde 

lært å identifisere regelmessighetene i strømmen av visuell stimuli. Funnene i denne studien 

tilser at det da kan være en mulig sammenheng mellom evne til visuell SL og 

språkferdigheter. Et relevant spørsmål blir da om evne til visuell SL kan forklare variasjon i 

språkferdigheter.  

 

Flere studier viser at evne til visuell SL kan ha betydning for utviklingen av språklige 

ferdigheter. Kidd (2012) undersøkte blant annet barn med typiske språkferdigheter og fant at 

disse brukte evne til visuell SL i tilegnelse av grammatiske mønstre. I en annen studie av 

Shafto, Conway, Field, og Houston (2012) ble evne til visuell SL hos spedbarn på 8,5 

måneder undersøkt. Disse barna ble testet i blant annet en visuell sekvenslæringsoppgave, 

med én pretest, én læringsfase og én testfase, lignende prinsippene som brukes i AGL. 

Analysene fra resultatene i denne studien viste at barnas reaksjonstid på den visuelle 

stimulusen hadde sammenheng med deres begrepsforståelse. Ifølge Shafto mfl. (2012) kan 

dermed evne til visuell sekvenslæring (SL) bidra til å predikere utvikling av vokabular og 

kommunikative gester. De påpeker likevel at evne til visuell SL i enda større grad ser ut til å 

være avgjørende for tilegnelse av grammatikk. Ullman (2004) fant i sin studie også en 
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sammenheng mellom evne til visuell sekvenslæring og grammatiske ferdigheter. Dette støttes 

av Evans mfl., (2009) studie, som viste at barn med språkvansker har en svakere evne til 

visuell SL enn jevnaldrende med typiske språkferdigheter. Funnene i disse studiene gir 

grunnlag for å anta at visuell SL kan spille en viktig rolle for tilegnelse av språk, og at en 

svikt innen visuell SL kan være én av flere årsaker til at noen barn opplever utfordringer 

knyttet til språk. Resultatene i vår studie er et bidrag til forståelsen av sammenhengen mellom 

visuell SL og språkferdigheter, og kan tas til inntekt for påstanden om at barn med 

språkvansker har en begrenset evne til visuell SL. Dette er i tråd med studiene vist til over 

(Kidd, 2012; Shafto mfl., 2012; Ullman, 2004; Ullman & Pierpont, 2005). Likevel kan ikke 

resultatene i vår studie si noe om det er et kausalt forhold mellom evne til visuell SL og 

språk.  

 

5.2.2 Gruppeforskjeller i arbeidsminnefunksjon 
I denne studien ble det benyttet seks ulike mål på arbeidsminnefunksjon, som til sammen 

utgjorde mål på fonologisk, verbalt og visuelt arbeidsminne. Det fremkom i resultatene at 

barna med språkvansker skåret signifikant svakere enn barna i kontrollgruppen på fem av 

seks mål på arbeidsminnefunksjon. Kontrollbarna skåret på sin side innen forventet 

gjennomsnitt på samtlige mål på arbeidsminnet. Dette gir en klar indikasjon på at barn med 

språkvansker har en svekket arbeidsminnefunksjon både når det kommer til begrensninger 

spesifikt knyttet til den fonologiske løkken i arbeidsminnet, men også til verbalt og visuelt 

arbeidsminne.  

 

Forskning på den fonologiske løkken har spilt en avgjørende rolle for identifisering av 

språkvansker hos barn, først presentert av Gathercole og Baddeley (1990). En svekket 

fonologiske løkke har etter hvert blitt en tydelig markør på vansker med språktilegnelse, hvor 

grad av evne til nonordrepetisjon har etablert seg som et klart mål på barnets fonologiske 

arbeidsminne. Resultatene fra vår studie er i tråd med gjeldende forskning på den fonologiske 

løkken (Acheson & MacDonald, 2009; Archibald & Gathercole, 2006; Friederici, 2006; 

Gathercole & Baddeley, 1990; Montgomery, 1995). Barna i den kliniske gruppen gjenkalte 

signifikant færre nonord enn kontrollgruppen. Vi kan med andre ord anta at barna i den 

kliniske gruppen har et svekket fonologisk arbeidsminne, herunder begrensninger i den 

fonologiske løkken. Interessant i denne sammenheng er diskusjonen om hvorvidt 

utfordringene barna med språkvansker opplever, isolert kan knyttes direkte til svekkelser i 
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den fonologiske løkken, eller en mer generell svekkelse i arbeidsminnet som helhet. Det bør 

trekkes frem at barna i den kliniske gruppen viste vansker med presentert auditiv stimuli og 

behandling av denne informasjonen i arbeidsminnet, altså bottom-up-prosessering. I tillegg 

viste de vansker med fremhenting av informasjon fra langtidsminnet til arbeidsminnet, og 

behandling av tidligere ervervet kunnskap i arbeidsminnet, altså top-down-prosessering. 

Dette fremkom ved signifikant lavere skårer på deltestene tallhukommelse baklengs og 

hverdagslige sekvenser, enn i kontrollgruppen. Oppgaven tallhukommelse baklengs måler 

bottom-up-prosessering, mens deltesten hverdagslige sekvenser måler top-down-

prosessering. På denne måten måler disse to deltestene ulike prosesser, hvor begge 

prosessene likevel er avhengig av et funksjonelt arbeidsminne.   

 

Resultatene ovenfor samstemmer i stor grad med teoriene til blant annet Gillam, Cowan og 

Marler (1998) og Gillam, Montgomery, og Gillam, (2009). Disse forfatterne knytter 

utfordringene barn med språkvansker opplever både opp mot en begrensning i den 

fonologiske løkken, men også opp mot en mer generell begrensning i arbeidsminnet. Gillam 

mfl., (2009) trekker også frem muligheten for prosesseringsvansker innad og mellom 

minnesystemene. Vansker med prosesseringshastighet kan være et resultat av flere ulike 

underliggende årsaker. Eksempler på slike årsaker kan være et generelt begrenset 

arbeidsminne, eller svak prosesseringshastighet i samspillet mellom ulike kognitive 

funksjoner som persepsjon, oppmerksomhet og arbeidsminne. I tillegg kan en mulig 

forklaring være en begrenset prosesseringsevne mellom de ulike minnesystemene, for 

eksempel mellom korttidsminnet og arbeidsminnet, eller mellom langtidsminnet og 

arbeidsminnet. Dette blir som tidligere nevnt diskutert av blant annet Leonard mfl., (2007) og 

Schwartz (2009) ved the slowing hypothesis, som hevder at barn med språkvansker skiller 

seg fra jevnaldrende i prosesseringshastighet. Det er med andre ord vanskelig å si noe om 

nøyaktig hvor svekkelsen er lokalisert. De kognitive funksjonene er nært forbundet med 

hverandre og er nærmest umulig å skille fra hverandre i praksis. Likevel kan resultatene fra 

denne studien tilsi at barna med språkvansker både har en spesifikk svekkelse i det 

fonologiske minnet, men også utfordringer knyttet til arbeidsminnefunksjon på et mer 

overordnet nivå.  

 

Et annet interessant funn er resultatene som fremkommer fra deltestene som måler både 

korttidsminnet og arbeidsminnet. Dette er to funksjoner som er nært forbundet med 

hverandre, men skilles fra hverandre ved evne til å manipulere og behandle informasjon. 
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Deltestene tallhukommelse forlengs og baklengs måler verbalt korttidsminne og verbalt 

arbeidsminne. Leiter-R visuelt minnespenn forlengs og baklengs måler visuelt korttidsminne 

og visuelt arbeidsminne. Studien viste at barna med språkvansker skåret signifikant svakere 

på testene som måler verbalt og visuelt arbeidsminne enn barna med typisk språkutvikling. 

Likevel skåret barna i den kliniske gruppen ikke signifikant svakere enn kontrollgruppen på 

testene som måler verbalt korttidsminne og visuelt korttidsminne. Ettersom det kommer 

tydelig frem at vansken i stor grad kan knyttes direkte til arbeidsminnefunksjon, uavhengig 

av korttidsminne, er dette interessante funn som kan gi et bidrag til økt forståelse av 

minnesystemenes mulige rolle for språkvansker. 

 

Evne til visuell SL og arbeidsminnefunksjon hos barn med språkvansker – en 

oppsummering 

Ut fra resultatene i kapittel 4 ser vi at barn med språkvansker viser både en signifikant 

svakere evne til visuell SL, og en signifikant svakere arbeidsminnefunksjon på fem av seks 

arbeidsminnemål, sammenlignet med kontrollgruppen. Det er likevel verdt å understreke at 

det er en klarere gruppeforskjell innen arbeidsminnefunksjon enn det er innen evne til visuell 

SL mellom gruppene. På arbeidsminneindeks i CELF-4 er det lite spredning innad i 

kontrollgruppen, hvor samtlige barn skårer innen eller over normalområdet. Det er stor 

spredning innen klinisk gruppe på arbeidsminneindeks i CELF-4, hvor samtlige av barna 

skårer under forventede aldersnormer. I evne til visuell SL er det mye større variasjon enn på 

arbeidsminneindeksen og dette gjelder for begge gruppene. Oppsummert betyr dette at 

arbeidsminnefunksjon i større grad enn evne til visuell SL ser ut til å være begrenset hos barn 

med språkvansker.  

 

5.2.3 Hvilken rolle spiller arbeidsminnefunksjon for evne til visuell 

statistisk læring? 
Resultatene fra vår studie viste en signifikant positiv korrelasjon mellom testene som måler 

verbalt og fonologisk arbeidsminne, og eksperimentet som måler evne til visuell SL hos 

barna med språkvansker. Evne til visuell SL korrelerte signifikant med tre av 

arbeidsminnemålene, henholdsvis arbeidsminneindeks i CELF-4, deltesten tallhukommelse 

totalt fra CELF-4 og nonordrepetisjon. Dette betyr at de barna i klinisk gruppe som skårer 

lavt på eksperimentet som måler visuell SL også skårer lavt på overnevnte arbeidsminnemål. 

Det betyr også at barna i klinisk gruppe som skårer høyere på visuell SL, også skårer høyere 
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på disse arbeidsminnemålene. Verdt å påpeke i denne sammenheng er også at evne til visuell 

SL kun korrelerte med verbale arbeidsminnemål, og ikke med visuelt arbeidsminne hos barna 

med språkvansker. Det var ingen korrelasjon mellom noen av arbeidsminnemålene og evne 

til visuell SL i kontrollgruppen. Det at vi fant en positiv korrelasjon mellom evne til visuell 

SL og verbalt arbeidsminne hos barna med språkvansker, er spesielt interessant fordi flere 

tidligere nevnte studier har vist at evne til SL er uavhengig av andre høyere ordens kognitive 

funksjoner som arbeidsminne (Conway, Baurnschmidt, mfl., 2010; Misyak & Christiansen, 

2012; Siegelman & Frost, 2015).  

 

Et viktig spørsmål er hvorfor det er en signifikant positiv korrelasjon mellom resultatene fra 

eksperimentet som måler evne til visuell SL og resultatene som måler verbalt og fonologisk 

arbeidsminne hos barna med språkvansker, men ikke hos barna med typiske språkferdigheter. 

En mulig forklaring kan knyttes til i hvor stor grad evne til SL, uavhengig av modalitet, kan 

påvirkes av arbeidsminnefunksjon. En mulighet er at et begrenset arbeidsminne kan påvirke 

evne til SL generelt. Når arbeidsminnets kapasitet er begrenset, og derav kun kan behandle et 

mindre antall informasjonsenheter samtidig, kan dette muligens representere en utfordring for 

videre generalisering av mønstre ved bruk av prinsippene i SL. Det kan tenkes at evnen til å 

implisitt oppdage og generalisere mønstre i stimuli er avhengig av at et visst antall 

informasjonselementer blir tatt inn og holdt i minnet av gangen. Hvis minnespennet derimot 

er begrenset, vil man ikke kunne holde på de elementene som er nødvendige for å kunne 

generalisere mønstrene i stimuli. Det kan tenkes at når arbeidsminnets kapasitet ikke er 

begrenset, og dermed kan behandle et større antall informasjonsenheter, vil dette ikke kunne 

føre til en svekket evne til SL. Det at det ikke fantes en signifikant positiv korrelasjon mellom 

evne til visuell SL og arbeidsminnefunksjon hos barna i kontrollgruppen, kan også tilsi at 

disse evnene er uavhengige av hverandre. Dette kan videre indikere at det hos barn med 

språkvansker er andre mer overordnede forhold som påvirker både evne til SL og 

arbeidsminnefunksjon, eksempelvis svak prosesseringshastighet. 

 

En annen mulig forklaring til den manglende positive korrelasjonen hos kontrollgruppen, er 

at dersom flere kognitive funksjoner fungerer adekvat, vil de ikke påvirke hverandre negativt. 

Som nevnt, hadde gruppen med barn med språkvansker gjennomsnittlig lavere NVIQ enn 

kontrollgruppen. Dette er i tråd med funnene i metastudien utført av Gallinat og Spaulding 

(2014). En mulig forklaring er at en adekvat NVIQ vil kunne ha en gjensidig positiv effekt på 

andre kognitive funksjoner. I motsatt tilfelle, kan en lavere NVIQ muligens ha en gjensidig 
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negativ effekt på andre kognitive funksjoner, eksempelvis arbeidsminne. Dermed er NVIQ en 

bakgrunnsvariabel som muligens kan virke inn på resultatene som knytter seg til de kognitive 

funksjonene, evne til SL og arbeidsminnefunksjon i begge gruppene.   

 

Viktig å understreke er at evne til visuell SL ikke korrelerte med arbeidsminnemålene fra 

deltestene hverdagslige sekvenser og visuelt minnespenn forlengs og baklengs. Korrelasjonen 

forekom kun innen de verbale og fonologiske arbeidsminnemålene hos barna med 

språkvansker. Evne til visuell SL korrelerte derimot ikke med visuelt arbeidsminne. Dette 

kan indikere at disse to kognitive funksjonene fungerer uavhengig av hverandre til tross for 

sensorisk plassering innenfor samme modalitet (visuell).  

 

Vi vet at verbalt og fonologisk arbeidsminne spiller en avgjørende rolle for språktilegnelse og 

språkprosessering. Den signifikante korrelasjonen mellom de områdene i arbeidsminnet som i 

størst grad knytter seg til språk og evne til visuell SL, peker mot en mulig og interessant 

sammenheng mellom evne til visuell SL og det fonologiske og verbale arbeidsminnet hos 

barn med språkvansker. Da vansker som knytter seg direkte til språkfunksjon representerer 

kjerneproblemene hos barn med språkvansker, er disse resultatene kanskje ikke så 

overraskende. Det er likevel igjen viktig å understreke at man ut fra resultatene i denne 

studien kun kan si noe om mulige sammenhenger mellom variablene språkferdigheter, 

arbeidsminnefunksjon og evne til visuell SL og ikke noe om kausale forhold omkring disse 

funksjonene knyttet til årsak og virkning. Selv om det er en korrelasjon mellom verbal og 

fonologisk arbeidsminnefunksjon og evne til visuell SL kan vi dermed ikke si noe sikkert 

knyttet til hvilken rolle arbeidsminnet spiller for evne til visuell SL. 

 

5.2.4 Er statistisk læring uavhengig av andre kognitive funksjoner?  
Det har tidligere blitt trukket frem studier som viser at det er en positiv sammenheng mellom 

generell evne til SL og språkferdigheter, og at denne evnen er uavhengig av eksempelvis IQ, 

korttidsminne, arbeidsminne, oppmerksomhet og vokabular (Conway, Baurnschmidt, mfl., 

2010; Evans mfl., 2009; Misyak & Christiansen, 2012; Siegelman & Frost, 2015). Disse 

funnene tyder på at SL kan være en evne som er uavhengig av andre høyere ordens kognitive 

funksjoner. Det er derfor spesielt interessant at denne studien viste en signifikant positiv 

korrelasjon mellom resultatene fra testene som måler verbalt og fonologisk arbeidsminne og 

resultatene fra eksperimentet som måler evne til visuell SL hos barna med språkvansker. 
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Disse resultatene gir tydelige indikasjoner på at barna med språkvansker opplever 

utfordringer knyttet til ulike kognitive funksjoner, noe som videre kan spille en rolle for deres 

språktilegnelse og –prosessering. Resultatene er videre interessante fordi dette åpner opp for 

andre spørsmål knyttet til evne til SL og denne evnens relasjon til andre kognitive funksjoner.  

 

Et annet relevant spørsmål i forbindelse med overnevnte korrelasjon er om evne til SL og 

arbeidsminnefunksjon er strukturelt underliggende andre kognitive prosesser. En mulig faktor 

som kan påvirke både evne til SL og arbeidsminnefunksjon er prosesseringshastighet (Gillam 

mfl., 2002, 2009). Svak prosesseringshastighet kan blant annet påvirke arbeidsminnefunksjon 

og evne til SL på et overordnet nivå. Dette kan forklare at vi finner en svekkelse i samspillet 

mellom disse to kognitive funksjonene hos barn med språkvansker. Dersom barnet har svak 

prosesseringshastighet kan dette ha en gjensidig negativ effekt på informasjonsprosessering i 

arbeidsminnet og i evnen til å generalisere sekvenser i stimuli. Dette er en av flere mulige 

forklaringer på denne korrelasjonen, hvor det kan tenkes at barn som har vansker med 

prosesseringshastighet vil skåre svakt både på evne til SL og arbeidsminnefunksjon.  

 

I tillegg til prosesseringshastighet og minnespenn kan også oppmerksomhet være en 

medvirkende kognitiv faktor som kan påvirke evne til SL. Et relevant spørsmål er om barn 

med språkvansker kan ha vansker knyttet til oppmerksomhet. Toro, Sinnett og Soto-Faraco 

(2005) fant at segmentering av tale (SL) er avhengig av oppmerksomhet. Dermed er en 

sannsynlig hypotese at dersom barnas oppmerksomhet var svekket ved gjennomføring av 

selve eksperimentet i vår studie, vil resultatene kunne gi et uklart mål på barnas egentlige 

evne til SL. En relevant studie å trekke frem i denne sammenhengen, som til en viss grad 

motstrider en slik hypotese, er studier av Finneran mfl. (2009) og Spaulding, Plante og Vance 

(2008). Disse sammenlignet auditiv og visuell oppmerksomhet hos barn med språkvansker og 

jevnaldrende med typiske språkferdigheter. De fant at barn med språkvansker hadde 

begrensninger i auditiv oppmerksomhet, men ikke i visuell oppmerksomhet. Opphus (2015) 

undersøkte hvorvidt vedvarende oppmerksomhet korrelerte med evne til visuell SL hos barn 

med språkvansker. Hun fant at det ikke var noen korrelasjon mellom vedvarende 

oppmerksomhet og evne til visuell SL hos disse barna. Disse funnene kan tilsi at 

arbeidsminnefunksjon muligens spiller en mer sentral rolle for evne til visuell SL hos barn 

med språkvansker enn vedvarende oppmerksomhet. Likevel er det viktig å understreke at  

denne undersøkelsen begrenset seg til kun én oppmerksomhetsfunksjon og at den i likhet med 

vår studie hadde et lite utvalg.  
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5.2.5 Er statistisk læring en domenegenerell eller modalitetsspesifikk 

evne? 
Flere studier har vist at det er en sammenheng mellom ulike modaliteter innenfor SL 

(Conway, Baurnschmidt, Huang, & Pisoni, 2010; Evans mfl., 2009; Frost mfl., 2014). Særlig 

aktuelt er det å trekke frem studien til Conway, Bauernschmidt, mfl., (2010) hvor evne til 

språkprosessering, sekvenslæring av fargede firkanter (visuell SL) og nonordsekvenser 

(auditiv SL) ble undersøkt. Denne studien viste en positiv korrelasjon mellom SL og 

språkferdigheter uavhengig av modalitet. På denne måten kan man anta at dersom et barn har 

svak evne til visuell SL, vil det være sannsynlig at barnet også kan ha begrensninger innen 

evne til auditiv SL. Noe som derimot ikke tyder på at det er en sammenheng mellom disse 

modalitetene er funnene i studien til Siegelman og Frost (2015). De fant at det ikke var en 

korrelasjon mellom evne til auditiv og visuell SL. Det er en pågående diskusjon omkring 

dette i faglitteraturen.  

 

Ifølge Frost, Armstrong, Siegelman og Christiansen (2015) representerer spørsmålet om 

hvorvidt SL er en modalitetsspesifikk eller domenegenerell evne selve paradokset i SL. Frost 

mfl. (2015) viser blant annet til den manglende positive korrelasjonen mellom SL innenfor 

visuelle og auditive modaliteter, og setter dermed spørsmålstegn ved hvorvidt evnen da kan 

sies å være domenegenerell. Ved forsøk på å måle evne til SL vil måten personer nytter seg 

av statistiske prinsipper være avhengig både av type stimuli (auditiv, visuell eller 

motorisk/taktil) og hva slags type oppgave de blir presentert for (Frost mfl. 2015). Dette vil si 

at evne til SL kan være både stimulusspesifikk og oppgavespesifikk. Frost mfl. (2015) 

fremhever at barn med språkvansker viser ulike resultater ved testing av evne til SL innen 

ulike oppgaveparadigmer. Som nevnt i kapittel 2, er to vanlige oppgaveparadigmer innen 

implisitt læring SRT og AGL. AGL-oppgaver har blant annet vist begrenset overføringsverdi 

på tvers av modaliteter. Selv om AGL innebærer kunstig grammatikklæring, har de samme 

prinsippene innen dette paradigmet også vært brukt i forbindelse med testing av evne til 

visuell SL, med symboler istedenfor lyder eller nonord. Vår studie er basert på dette 

paradigmet, hvor forsøkspersonene ubevisst først må oppdage visuelle mønstre i en 

familiariseringsfase og deretter må bruke disse implisitt lærte mønstrene i en påfølgende 

testfase. Dette kan tilsi at resultatene fra studien som er knyttet til visuell SL har noe 

begrenset overføringsverdi på tvers av modaliteter innen SL og dermed ikke kan si noe om en 

eventuell generell svekkelse innen SL hos barn med språkvansker. Likevel mener Siegelman 



	  

	  82	  

og Frost (2015) at evne til SL er en relativt stabil underliggende evne, dersom den måles med 

adekvate oppgaver. 

 

Som vist i figur 5 i kapittel 2, ser vi at SL kan illustreres som en ubevisst læringsprosess som 

kan fungere på tvers av de ulike modalitetene (Frost mfl., 2015). De samme prinsippene for å 

oppdage regelmessigheter i stimuli er strukturelt underliggende de ulike modalitene, men 

avhengig av type stimuli, altså stimulusspesifisitet. Dette kan bety at det kan være ulike 

forutsetninger for evne til SL innen de ulike modalitetene dersom stimulus er spesifikt knyttet 

til visuell, auditiv eller taktil/sensorisk input. Aguilar og Plante (2014) undersøkte læring av 

grammatikklignende visuelle sekvenser hos voksne med og uten språkvansker. De fant at 

begge gruppene kunne ignorere irrelevant auditiv stimuli mens de lærte visuelt. De kunne 

dermed nytte prinsippene i SL selv om stimulus var forskjellig. Dette kan bety at evne til SL 

er en domenegenerell evne. Enkelte forskere, se for eksempel Conway og Pisoni (2008) og 

Shafto mfl. (2012), hevder at både sekvenslæring og språktilegnelse involverer en 

kombinasjon av domenegenerelle og modalitetsspesifikke nevrokognitive komponenter. 

 

Det er omdiskutert hvorvidt de ulike sensoriske modalitetene er spesifikt knyttet til ulike 

hjerneområder. En svekkelse i ett eller flere av disse områdene kan potensielt føre til 

generelle vansker knyttet til den spesifikke modaliteten. Noe som støtter denne hypotesen er 

funn som viser manglende korrelasjon mellom evne til visuell og auditiv SL. For eksempel 

kan en eventuell svekkelse i visuell cortex hos barn med språkvansker føre til generelle 

vansker knyttet til den visuelle modaliteten på tvers av kognitive domener (Frost mfl. 2015). 

Dersom dette var tilfellet, skulle det være mulig å finne en sammenheng mellom evne til 

visuell SL og visuelt arbeidsminne. I vår studie fantes det ikke en slik sammenheng. Ifølge 

Frost mfl. (2014) kan det være slik at prosesseringsprinsippene som gjør det mulig å dekode 

stimuli, altså evne til SL skjer i delvis delte nevrologiske nettverk i hjernen. Ifølge Misyak og 

Christiansen (2012) kan evne til SL og språkprosessering muligens dele noen av de samme 

nevrokognitive mekanismene. Dette tilsier som nevnt at evne til SL kan være underliggende 

de modalitetsspesifikke oppgavene. Flere forfattere har derfor kritisert påstanden om at SL er 

en modalitetsuavhengig og domenegenerell evne (Conway & Christiansen, 2005; Frost mfl., 

2014; Saffran, 2002). Misyak og Christiansen (2012) stiller spørsmålstegn ved hvorvidt ulike 

nevrologiske funksjoner knytter seg spesifikt til ulike modaliteter innen SL. Om dette er 

tilfellet kan det bidra til å forklare nettopp individuelle forskjeller i denne evnen. 
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Enkelte av de gjengitte studiene støtter påstanden om en delt underliggende nevrologisk 

mekanisme i evne til SL. Dette kan støtte påstanden om at visuell SL kan være en av flere 

underliggende årsaker til at barn med språkvansker opplever vansker knyttet til språk. Som 

nevnt, har flere studier vist at det er en sammenheng mellom evne til visuell SL og 

språkferdigheter (Evans mfl., 2009; Kidd, 2012; Shafto mfl., 2012). Likevel peker blant annet 

Conway og Christiansen (2005) på at evne til auditiv SL spiller en særlig stor rolle i 

tilegnelse av språk og setter spørsmålstegn ved overføringsverdien av evne til visuell SL til 

læring av språk. Resultatene i denne undersøkelsen begrenser seg til den visuelle modaliteten 

innenfor SL. Optimalt ville man i tillegg sett på evne til auditiv SL og en eventuell 

sammenheng mellom disse modalitetene og språkferdigheter. Dette ville gitt et mer nyansert 

bilde av evne til SL innenfor de ulike modalitetene hos barn med språkvansker.  

 

Det er omdiskutert om evne til SL er en domenegenerell eller modalitetsspesifikk evne. 

Funnene i denne studien begrenser seg til den visuelle modaliteten innen SL. Det er dermed 

vanskelig å si noe om hvorvidt resultatene har overføringsverdi på tvers av modaliteter, og 

kan fortelle oss noe om evne til SL generelt. Likevel kan funnene i denne studien 

forhåpentligvis være et bidrag til forståelsen av sammenhengen mellom SL og 

språkferdigheter.  

 

5.3 Oppsummering og svar på problemstilling 
I denne studien kom det frem at det var en signifikant gruppeforskjell mellom den kliniske 

gruppen og kontrollgruppen i evne til visuell SL. Dette betyr at barna i kontrollgruppen hadde 

lært de implisitte statistiske prinsippene i det visuelle sekvenslæringseksperimentet. Barna i 

den kliniske gruppen viste derimot ikke en slik evne til visuell SL. Disse funnene er i tråd 

med funn fra flere tidligere studier som viser at barn med språkvansker synes å ha en 

begrenset evne til visuell SL (Conway, Baurnschmidt, mfl., 2010; Evans mfl., 2009). Andre 

studier har vist at det er en sammenheng mellom språkferdigheter og evne til visuell SL 

(Kidd, 2012; Kirkham mfl., 2002; Shafto mfl., 2012). Det er likevel vanskelig å konstatere 

hvorvidt resultatene fra denne studien kan si noe om evne til SL generelt.  

 

I denne studien kom det også frem at barna med språkvansker hadde en signifikant svakere 

arbeidsminnefunksjon enn barna i kontrollgruppen. Resultatene til barna med språkvansker 

viste både et begrenset fonologisk arbeidsminne og et svekket arbeidsminne på et overordnet 
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nivå (verbalt og visuelt). I tillegg kom det frem at arbeidsminnet i den kliniske gruppen var 

svakere enn korttidsminnet. Disse funnene er i tråd med tidligere studier om 

arbeidsminnefunksjon hos barn med språkvansker (Archibald & Gathercole, 2006; 

Gathercole & Baddeley, 1990a; Montgomery, 1995).  

 

Ett funn som i særlig grad har blitt trukket frem i denne studien er den signifikante positive 

korrelasjonen mellom verbal og fonologisk arbeidsminnefunksjon og evne til visuell SL hos 

barna med språkvansker, men ikke hos barna med typiske språkferdigheter. Dette er et 

interessant funn fordi det i tidligere studier har vært hevdet at evne til SL er uavhengig av 

andre kognitive funksjoner, som arbeidsminne (Conway, Baurnschmidt, mfl., 2010; Evans 

mfl., 2009; Misyak & Christiansen, 2012; Siegelman & Frost, 2015). Det er ikke mulig å 

konkludere med én spesifikk årsak til at en slik korrelasjon var å finne i den kliniske 

gruppens resultater. Det ble dermed drøftet flere mulige forklaringer til dette funnet, knyttet 

til prosesseringshastighet, oppmerksomhet og NVIQ.  

 

En annen mulig forklaring knyttet til ovennevnte korrelasjon mellom evne til visuell SL og 

verbalt og fonologisk arbeidsminne er at en svekket evne til visuell SL kan påvirke språklig 

prosessering hos barn med språkvansker. Dette kan tyde på at visuell SL spiller en særlig 

sentral rolle for funksjoner som knytter seg til språket, deriblant fonologisk og verbalt 

arbeidsminne. En begrenset evne til visuell SL ser dermed ut til å ha en sammenheng med et 

begrenset fonologisk og verbalt arbeidsminne. Det er likevel viktig å understreke at 

korrelasjon mellom variabler ikke nødvendigvis behøver å bety at det er en 

årsakssammenheng mellom dem. Senere studier har som nevnt tidligere vist at det er 

individuelle forskjeller i evne til SL, og flere har påpekt at det på bakgrunn av dette er 

vanskelig å si noe om denne evnen på gruppenivå (Misyak & Christiansen, 2012). Dette kan 

tilsi at man bør vise forsiktighet med å tolke korrelasjoner mellom evne til SL og andre 

kognitive funksjoner.  

 

Denne studien har blitt drøftet i sammenheng med den pågående diskusjonen i faglitteraturen 

om SL er en domenegenerell eller modalitetsspesifikk evne (se bl.a. Frost mfl., 2015). En 

mulig hypotese er at funnene i vår studie kan tilsi at barn med språkvansker har vansker som 

knytter seg spesifikt til den visuelle modaliteten. Noe som kan tale imot dette er den 

manglende positive korrelasjonen mellom evne til visuell SL og visuelt arbeidsminne. I tråd 

med Frost mfl. (2015) er det kanskje mer formålstjenlig å påstå at prinsippene i SL benyttes i 



	  

	   85	  

sammenheng med de ulike modalitetene, fremfor at SL fremholdes som en overordnet 

kognitiv evne (se figur 6, kapittel 2). 
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6 Avslutning 
Hvordan de kognitive funksjonene statistisk læring (SL) og arbeidsminne henger sammen 

med språkprosessering har vært et sentralt tema i denne besvarelsen. Resultatene fra 

undersøkelsen viser at barn med språkvansker på gruppenivå både har en begrenset evne til 

visuell SL og et begrenset fonologisk og verbalt arbeidsminne, sammenlignet med barn i 

samme aldersgruppe med typiske språkferdigheter. I tillegg viser resultatene en signifikant 

positiv korrelasjon mellom resultatene på testene som måler verbalt og fonologisk 

arbeidsminne og eksperimentet som måler evne til visuell SL i den kliniske gruppen. Dette er 

et særlig interessant funn, ettersom det ikke fantes en slik korrelasjon i kontrollgruppen. 

Resultatene i denne studien indikerer at dersom man har et begrenset fonologisk og verbalt 

arbeidsminne, er det også sannsynlig at man har en svekket evne til visuell SL. En annen 

mulig alternativ forklaring på disse resultatene kan være at en generell svekkelse i en eller 

flere andre overordnede kognitive funksjoner kan føre til en begrensning både i 

arbeidsminnefunksjon og evne til visuell SL. Dette forutsetter antagelsen om at en slik 

overordnet kognitiv svekkelse finnes hos barn med språkvansker. Ulike kognitive forhold 

som kan ha innvirkning på andre kognitive funksjoner som arbeidsminne og evne til SL hos 

barn med språkvansker, deriblant NVIQ, prosesseringshastighet og oppmerksomhet har 

derfor blitt drøftet. 

 

Generaliserbarheten av resultatene i denne undersøkelsen er lav, og funnene kan kun sies å 

gjelde for utvalget. Optimalt burde man benyttet et høyere antall informanter i klinisk gruppe, 

samt sannsynlighetsutvelging. På denne måten kunne man i større grad sikret funnenes 

generaliserbarhet. Det er stort behov for mer kunnskap om språkvansker hos norske barn, og 

denne studien kan være et bidrag til dette. Studien peker på noen typiske tendenser i det 

tilgjengelige utvalget når det gjelder læringsprosesser (SL) og arbeidsminnefunksjon. De 

tendensene vi har funnet i denne studien kan forhåpentligvis undersøkes videre, slik at man 

får mer kunnskap om sammenhengen mellom arbeidsminnefunksjon og evne til visuell SL 

hos barn med språkvansker. Det hadde også vært interessant å se på evne til SL innen og 

mellom ulike modaliteter. Økt kunnskap om SL kan bidra til bredere forståelse av hvordan 

denne evnen er knyttet til språkferdigheter hos barn. I tillegg kan forskning på SL på sikt 

bidra til hensiktsmessige kartleggingsmetoder for å oppdage språkvansker på et tidlig 

tidspunkt i barnets utvikling. Det vil også kunne føre til bedre og effektive 

intervensjonsstrategier i arbeid med barn med språkvansker. I særlig grad etterlyses 
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longitudinelle studier som ser på betydningen av SL i språktilegnelsen (Arciuli & Torkildsen, 

2012). 
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Vedlegg  
Vedlegg 1: De tolv romvesenene som ble brukt i eksperimentet for å måle evne til visuell SL 
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Vedlegg 2: Artikkel som ble lagt ut på www.dysleksinorge.no 
 
 

Ny forskning om språkvansker og læringsprosesser 
 

Ulike teorier søker å forklare underliggende årsaker til språkvansker. Mange teorier har 
fokusert på forbindelsen mellom språkvansker og kognitive funksjoner. En svekkelse i 
arbeidsminnet hos personer med språkvansker har blitt trukket frem som en av flere mulige 
årsaksfaktorer. Ny forskning har vist at evnen til å spore mønstre i miljøet er svært viktig for 
barns språkutvikling. Denne evnen kalles statistisk læring. Dette er en kognitiv funksjon som 
i de senere årene har blitt trukket frem som en mulig årsaksforklaring på hvorfor noen barn 
har vansker med å lære språk. Noen studier tyder på at barn med språkvansker har spesielle 
utfordringer med statistisk læring, men foreløpig vet vi ikke nok. Økt kunnskap om dette, vil 
kunne bidra til mer effektive tiltak for barn med språkvansker.  
 
Fire studenter på Master i Spesialpedagogikk, fordypning i logopedi, skal skrive sine 
masteroppgaver tilknyttet et større prosjekt ved Universitetet i Oslo og Rikshospitalet. 
Prosjektet omfatter taleoppfattelse, språkferdigheter og livskvalitet hos flere grupper barn; 
barn med språkvansker, barn med cochleaimplantat (CI) og barn med høreapparat i alderen 5 
år og 7 måneder til 12 år og 11 måneder. Hovedfokus for tre av masteroppgavene vil være 
språkvansker og statistisk læring. I denne studien undersøkes evnen til å spore visuelle 
mønstre ved hjelp av et dataspill. Videre vil hørsel, generelle språkferdigheter og andre 
faktorer som har vist seg å være viktige for språkutviklingen undersøkes. Noen av oppgavene 
vil knyttes opp mot korttidshukommelse og oppmerksomhet. 
 
For å gjennomføre studien søkes det både kontrollbarn med typisk språkutvikling og barn 
med språkvansker. Kriterier for deltakelse når det gjelder barn med språkvansker, er blant 
annet alder (fra 5 år og 7 måneder til 12 år og 11 måneder), språk som hovedvanske, og norsk 
som morsmål. Dersom du er interessert, send en e-post til stenlings@gmail.com, så vil du 
motta mer detaljert informasjon om studien. 
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Vedlegg 3: Forespørsel til foreldre om deltakelse i forskningsprosjekt 
 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 
 

”Undersøkelse av taleoppfattelse, språkferdigheter og livskvalitet hos personer som har fått 
cochleaimplantat (CI) som barn” er et større prosjekt hvor vi nå rekrutterer tre nye grupper av 
barn. Dette er en forespørsel til deg og ditt barn om å være med forskningsprosjektet. I 
prosjektet skal vi ha tre referansegrupper: 1) barn som bruker høreapparat, 2) barn som har 
språkvansker og 3) barn som har normal hørsel og normal språkutvikling. Ved å inkludere 
disse referansegruppene er målet å få mer kunnskap om språk, hørsel og statistisk læring hos 
barn som bruker CI, høreapparat eller har språkvansker. 
 
Hva innebærer studien 
Deltakerne vil gjennomføre ulike tester innen språk og kognisjon, samt en hørselstest. Videre 
vil dere som foresatte få spørsmål omkring barnets trivsel og velvære i dagliglivet. Dette 
innebærer å svare på spørreskjema som kan fylles ut enten i samarbeid med oss som 
gjennomfører undersøkelsen eller selvstendig. Undersøkelsen deles opp i to deler. Første del 
vil finne sted på Rikshospitalet, mens andre del kan gjennomføres der det er mest praktisk for 
deltakerne, for eksempel hjemme eller på barnets skole/skolefritidsordning. Samlet vil 
deltagelsen ta opp til fire timer. 
	  
Mulige fordeler og ulemper 
Deltagelsen i prosjektet vil innebære at det må settes av noe tid til å gjennomføre 
overnevntetester. Det må beregnes at deltagelsen kan ta opp til fire timer. Det er ellers ikke 
noen ulemper eller fordeler ved å delta i forskningsprosjektet. Du har rett til å få innsyn i 
hvilke opplysninger som er registrert om ditt barn. 
 
Hva skjer med informasjonen om deg? 
Informasjonen som registreres om barnet skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med 
studien. All informasjon vil bli behandlet uten navn, fødselsnummer eller andre direkte 
gjenkjennende opplysninger. En kode knytter barnets til dets opplysninger gjennom en 
navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten 
og som kan finne tilbake til barnet. Det vil ikke være mulig å identifisere barnet i resultatene 
av studien når disse publiseres. Data innhentet i forbindelse med gjeldende undersøkelse vil 
slettes ved prosjektslutt i 2023. 
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Du og ditt barn kan når som helst, og uten å oppgi noen 
grunn, trekke deres samtykke til å delta i studien. Dersom dere ønsker at barnet skal delta, 
undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Om dere nå sier ja til å delta, kan dere 
senere trekke tilbake deres samtykke. Dersom dere senere ønsker å trekke dere eller har 
spørsmål til studien, kan dere kontakte oss på telefon 23 07 62 59/ 95 76 99 53. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ona Bø Wie      Marit Enny Gismarvik 
Prosjektleder      Christiane Haukedal   
  
Professor Universitetet i Oslo    Forskningsassistenter   
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Ytterligere informasjon om studien finnes i kapittel A – utdypende forklaring av hva 
studien innebærer. 
Ytterligere informasjon om personvern, økonomi og forsikring finnes i kapittel B – 
Personvern, økonomi og forsikring.  
 
Samtykkeerklæring følger etter kapittel B. 
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Kapittel A- utdypende forklaring av hva studien 

innebærer 
• Tidsskjema – hva skjer og når skjer det? 

o Studien vil gjennomføres i perioden 2014 til 2023. Deltakelse i undersøkelsen vil 
ta opptil fire timer og gjennomføres på avtalt sted. 

 
• Mulige fordeler 

o Det er ikke noen spesielle fordeler ved å delta i studien. 
 

• Mulige ubehag/ulemper 
o Det fører ikke til spesielle ubehag å delta i studien.  
 

• Spesielle interesser i studien 
Helsedirektoratet er spesielt interessert i å få kunnskap om hvordan CI fungerer for personer 
med hørselshemning. Ellers er målet med prosjektet å få mer kunnskap om språk, hørsel og 
statistisk læring hos barn som bruker CI, høreapparat eller har språkvansker. 

 
 

• Kartlegging av hørsel og språk 
o Språkferdigheter, inkludert reseptivt og ekspressivt språk (Clinical Evaluation of 

Language Fundamentals -4)  
o Arbeidsminne (Clinical Evaluation of Language Fundamentals-4, Leiter R) 
o Vokabulargjenkjenning (British Picture Vocabulary Scale II) 
o Ikke-verbal problemløsning (Raven Standard/Coloured Progressive Matrices) 
o Ordavkoding (Test of Word Reading Efficiency) 
o Sekvenslæring (Visuell) 
o Oppmerksomhet (Leiter R) 
o Hørselstest (Ved hjelp av audiometri eller otoakustiske emisjoner)  
 

• Undersøkelsene medfører ikke risiko og gir ingen bivirkninger. 
 
• Deltakere i studien har ansvar for å gjennomføre testene.  
 
• Deltakerne vil bli orientert så raskt som mulig dersom det blir gjort endringer i 

studien som kan påvirke ønsket om å delta. 
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Kapittel B - Personvern, økonomi og forsikring 
 

Personvern 
Opplysninger som registreres om ditt barn er anonymisert, og barnets navn blir erstattet med 
en kode. Resultatene fra alle testene og svarene på spørreskjemaet vil bli registrert i en egen 
database. OUS ved administrerende direktør er databehandlingsansvarlig. 
 
Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg og 
sletting av prøver  
Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er 
registrert om ditt barn. Barn over 12 år kan imidlertid nekte foreldre innsyn i opplysningene 
de har avgitt. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har 
registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og 
opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i 
vitenskapelige publikasjoner.  
 

Økonomi  
Studien gjennomføres på oppdrag fra Helsedirektoratet og er finansiert av Helsedirektoratet, 
OUS og Universitetet i Oslo. 
 
Forsikring 
Det er ikke opprettet særskilte forsikringsordninger for denne undersøkelsen. De ordinære 
forsikringsordninger som gjelder for drift ved OUS gjelder.   
 

Informasjon om utfallet av studien 
Resultatet av studien vil være fritt tilgjengelig for deltakerne i form av publiserte artikler på 
norsk og engelsk og i foredrag til foreldre og fagfolk innen hørselsomsorgen. CI-enheten vil 
på oppfordring også oversende slike resultater til den enkelte deltaker.  
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Samtykke til deltakelse i studien 
 
 
Jeg er villig til at mitt barn deltar i studien: Ja / Nei   (sett ring rundt svaret)  
 
 
 
 
---------------------------------------------------            ----------------------------------------------------
- 
(Foresattes navn, dato)  (Foresattes navn, dato) 
 
 
 
 
 
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert, rolle i studien, dato) 
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Vedlegg 4: Eget informasjonsskriv til barn mellom 8 og 12 år 
 

Forespørsel om deltakelse i referansegruppen til 
forskningsprosjektet ”Undersøkelse av taleoppfattelse, 

språkferdigheter og livskvalitet hos personer som har fått 
cochleaimplantat (CI) som barn” 

Til deg som er 8-12 år  

Bakgrunn og hensikt 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i referansegruppen til et forskningsprosjekt hvor vi 
undersøker hvordan de som bruker Cochleaimplantat (CI) har det. CI er et hjelpemiddel som 
kan gi døve og sterkt hørselshemmede bedre hørsel.  Vi vil ha med barn med språkvansker og 
barn med høreapparat i prosjektet, fordi vi trenger å vite mer om språk og læring hos barn 
som har språkvansker eller bruker høreapparat.  
 
De som blir med i referansegruppen må høre normalt. Vi håper at denne undersøkelsen vil 
gjøre det bedre for de som har hørselshemming eller språkvansker i samfunnet vårt.  

Hva innebærer studien?  
Det å være med i studien innebærer at du gjør noen oppgaver sammen med en av oss som 
jobber i prosjektet.  Vi vil blant annet spørre deg om du kan løse noen oppgaver som for 
eksempel å finne frem til ulike bilder og å finne hvilken figur som passer sammen med en 
annen figur. Vi vil også undersøke hørselen din. Du vil også få spørsmål hvordan du synes 
det er på skolen og hvordan du har det sammen med andre.  
 
Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg?  

Alle opplysningene om deg vil bli behandlet slik at ingen andre enn foreldrene dine og vi 
som gjør undersøkelsen vet hvem som har gitt oss opplysningene. Når undersøkelsen er 
ferdig, vil ingen kunne finne frem til hvem som har gitt opplysningene.  

 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn bli enig 
med dine foresatte at du ikke vil være med i studien.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Ona Bø Wie      Marit Enny Gismarvik 
Prosjektleder      Christiane Haukedal   
  
Professor Universitetet i Oslo    Forskningsassistenter   
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Vedlegg 5: Utdypende informasjon forskningsprosjekt om læringsprosesser hos barn med 
språkvansker 

 
Forskningsprosjekt om læringsprosesser hos barn med språkvansker 

 
Prosjektet inngår i en større studie som handler om taleoppfattelse, språkferdigheter og 
livskvalitet hos flere grupper barn: barn med språkvansker, barn med cochleaimplantat (CI) 
og barn med høreapparat i alderen 5 år og 7 måneder til 12 år og 11 måneder.  
 
I dette delprosjektet fokuserer vi på læringsprosessen hos barn med språkvansker. Ny 
forskning har vist at evnen til å spore mønstre i miljøet er svært viktig for barns 
språkutvikling. Noen studier tyder på at barn med språkvansker har spesielle problemer med 
dette, men foreløpig vet vi ikke nok. Økt kunnskap kan gi grunnlag for mer effektive tiltak 
for denne gruppen barn. I denne studien vil vi undersøke evnen til å spore visuelle mønstre 
ved hjelp av et dataspill.  
 
I tillegg til dette vil vi undersøke hørsel, generelle språkferdigheter og andre faktorer som har 
vist seg å være viktige for språkutviklingen: korttidshukommelse og oppmerksomhet. 
Foresatte vil bli bedt om å svare på noen spørsmål om barnas trivsel, dagligliv og 
skolehverdag.  
 
Prosjektleder for delprosjektet om språkvansker er førsteamanuensis Janne von Koss 
Torkildsen ved Universitetet i Oslo. Tre masteroppgaver vil knyttes opp mot delprosjektet om 
barn med språkvansker. Marthe Vale Wang vil undersøke forskjellen mellom barn med 
språkvansker og kontrollgruppen i evne til å spore mønstre i miljøet. Bente Opphus vil forske 
på hvordan oppmerksomhet påvirker evnen til å spore mønstre i miljøet hos barn med 
språkvansker. Sunniva Helvik og Sunniva Stenling vil undersøke hvordan 
korttidshukommelsen og læringsprosessen påvirker språkutvikling hos barn med 
språkvansker. Vi ønsker også å publisere resultatene fra denne forskningen i internasjonale 
tidsskrifter. Prosjektdeltakerne vil få et informasjonsskriv om resultatene av prosjektet når 
masteroppgavene er avsluttet sommeren 2015.  
 
Nærmere informasjon om gjennomføring av studien og kontaktinformasjon finnes i skjemaet 
«Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt.» 

 
 
 
            
  
         
 
 

 

 

 

 



	  

	   105	  

	  	  	  	  	  	  	  ID:_____________	  	  
DATO:	  _____________	  
	  

	  
Spørreskjema	  for	  	  
foresatte	  

	  

	  

	  
	  
	  

CI-‐teamet	  	  
OUS	  	  

TIL	  FORESATTE	  I	  KONTROLLGRUPPE	  
SKJEMAET	  VIL	  TA	  CA.	  10-‐15	  MINUTTER	  Å	  FYLLE	  UT	  
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Skole/barnehage	  	  

1. Hvilken	  opplæringssituasjon	  har	  barnet?	  Her	  kan	  du	  sette	  flere	  kryss	  	   	   	   Antall	   dager	  
i	  uken:	  

 Vanlig	  barnehage/skole	   	  	   	   	   	   	   	  
	   ____dager	  

 Spesialskole/barnehage	  for	  personer	  med	  flere	  funksjonshemninger	   	  	  
	   ____dager	  

 Hjemmeundervisning	   	   	   	   	   	   	   	  
	   ____dager	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2. Får	  barnet	  spesialundervisning/spesialpedagogisk	  hjelp	  (i	  følge	  opplæringsloven	  §	  5.1/§5.7)?	  
 Ja	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Gå	  til	  2.1.	  	  
 Nei	  	   Gå	  direkte	  til	  Fritid,	  spørsmål	  1	  
 Vet	  ikke	   Gå	  direkte	  til	  Fritid,	  spørsmål	  1	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   2.1	  Hvor	  ofte	  får	  barnet	  spesialpedagogisk	  hjelp/spesialundervisning?	  

 	  1-‐5	  timer	  i	  uken	  
 	  Mer	  enn	  5	  timer	  i	  uken	  
 	  All	  undervisning	  er	  tilrettelagt	  
 	  Vet	  ikke	   	  
	  

	   	   	   2.2	  Hvilken	  type	  spesialundervisning/spesialpedagogisk	  hjelp	  får	  barnet?	  Her	  kan	  du	  sette	  
flere	  kryss.	  

 	  Deling	  av	  gruppen/klassen	  eller	  arbeid	  i	  mindre	  grupper	  
 	  Ekstra	  voksenstøtte	  (assistent	  eller	  pedagog)	  
 	  Språk	  og	  begrepstrening	  i	  norsk	  talespråk	  med	  fagperson	  	  
 	  Vet	  ikke	  	  
 	  Annet	  (f.eks	  veiledning),	  vennligst	  spesifiser:	  ____________________________________________	  

Fritid	  

1. 	  Hvor	  mye	   tid	   vil	   du	   si	   at	   barnet	   bruker	   på	   disse	   aktivitetene	   i	   sin	   fritid?	  Sett	  ett	  kryss	   for	  
hver	  aktivitet.	  

	   	   	   	   	   Lekser	  	  
 Bruker	  lite/ikke	  noe	  tid	  på	  aktiviteten	  
 1-‐4	  timer	  på	  en	  vanlig	  hverdag	  
 Mer	  enn	  4	  timer	  på	  en	  vanlig	  hverdag	  

	  
	  
	   	   	   	   	   Sosiale	  medier	  på	  PC/mobil,	  (for	  eksempel	  Facebook,	  Twitter,	  Instagram,	  Skype)	  	  

 Bruker	  lite/ikke	  noe	  tid	  på	  aktiviteten	  
 1-‐4	  timer	  på	  en	  vanlig	  hverdag	  
 Mer	  enn	  4	  timer	  på	  en	  vanlig	  hverdag.	  Hvor	  mange	  timer	  ca.:_______	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  

	   107	  

	  
	  

	   	   	   	   	   Bruk	  av	  PC	  til	  andre	  ting	  (for	  eksempel	  dataspill,	  nett-tv,	  nyheter)	  
 Bruker	  lite/ikke	  noe	  tid	  på	  aktiviteten	  	  
 1-‐4	  timer	  på	  en	  vanlig	  hverdag	  
 Mer	  enn	  4	  timer	  på	  en	  vanlig	  hverdag.	  Hvor	  mange	  timer	  ca.:_______	  

	  
	  

	   	   	   	   	   Andre	  aktiviteter	  alene	  (for	  eksempel	  å	  se	  på	  TV,	  lese	  bok,	  trene)	  
 Bruker	  lite/ikke	  noe	  tid	  på	  aktiviteten	  
 1-‐4	  timer	  på	  en	  vanlig	  hverdag	  
 Mer	  enn	  4	  timer	  på	  en	  vanlig	  hverdag.	  Hvor	  mange	  timer	  ca.:_______	  

	  
	  

	   	   	   	   	   Organiserte	  aktiviteter	  (for	  eksempel	  idrett,	  dans,	  musikk,	  fritidsklubb)	  	  
 Bruker	  lite/ikke	  noe	  tid	  på	  aktiviteten	  
 1-‐3	  ganger	  i	  uken	  
 Mer	  enn	  3	  ganger	  i	  uken	  

	  
	  

	   	   	   	   	   Er	  sammen	  med	  venner	  	  
 Bruker	  lite/ikke	  noe	  tid	  på	  aktiviteten	  
 1-‐3	  ganger	  i	  uken	  
 Mer	  enn	  3	  ganger	  i	  uken	  

	  
	  
	  	  

Bakgrunnsinformasjon	  

1. Har	  barnet	  fått	  diagnosen	  språkvansker?	  
 Nei	  

	  
 Nei,	  men	  barnet	  er	  under	  utredning	  for	  språkvansker	  

Hvor	  er	  barnet	  under	  utredning?	  
o Statped	  	  
o PPT	  	  
o Andre(Spesifiser)___________________	  
	  

 Ja	  
I	  så	  fall	  hvilket	  år?_________________	  
Av	  hvem	  har	  barnet	  fått	  diagnosen?	  

o Statped	  	  	  
o PPT	  	  	  
o Andre	  (spesifiser)_____________	  

Informasjon	  om	  diagnosen___________________________________	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  



	  

	  108	  

2. Har	  barnet	  fått	  diagnosen	  dysleksi?	  
 Nei	  

	  
 Nei,	  men	  er	  under	  utredning	  for	  dysleksi	  

Hvor	  er	  barnet	  under	  utredning?	  
o Statped	  	  
o PPT	  	  
o Andre(Spesifiser)___________________	  

	  
 Ja	  

I	  så	  fall	  hvilket	  år?_________________	  
Av	  hvem	  har	  barnet	  fått	  diagnosen?	  

o Statped	  	  	  
o PPT	  	  	  
o Andre	  (spesifiser)_____________	  

Informasjon	  om	  diagnosen___________________________________	  
	  

3. Har	  barnet	  synsvansker?	  
 Nei,	  barnet	  har	  normalt/korrigert	  syn	  (f.eks	  briller)	  
 Ja,	  barnet	  har	  synsproblemer	  som	  ikke	  er	  korrigert	  
 Vet	  ikke	  

	  
4. Har	  barnet	  noen	  kjente	  vansker?	  

 Ja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hvis	  ja,	  hvilke?	  	  __________________________________________________________________________	  
 Nei	  
 Vet	  ikke	  

	  
5. Har	  barnet	  Individuell	  Plan	  (IP)? (IP	  er	  en	  plan	  som	  inkluderer	  mål	  og	  tiltak	  på	  flere	  
områder	  (som	  fysisk	  og	  psykisk	  helse,	  arbeid	  og	  sosial	  velvære).	  Merk	  at	  IP	  er	  forskjellig	  
fra	  IOP	  (Individuell	  Opplæringsplan),	  som	  er	  en	  tilrettelagt	  læreplan	  for	  skoleelever	  som	  
har	  rett	  til	  spesialundervisning)	  	  

 Ja	  	  
 Nei	  	  
 Vet	  ikke	  

	  
6. Er	  barnet	  født	  prematurt?	  

 Nei	  
 Ja,	  moderat	  prematurt	  (mellom	  uke	  32-‐37)	  
 Ja,	  svært	  prematurt	  (mellom	  uke	  28	  og	  31)	  
 Ja,	  ekstremt	  prematurt	  (før	  eller	  i	  uke	  27)	  

	  
7. Hvilken	  hånd	  bruker	  barnet	  når	  det	  skriver/tegner?	  

 Høyre	  
 Venstre	  
 Bruker	  begge	  like	  mye	  
 Usikkert	  

	  
8. Hvor	  bor	  barnet?	  

 By	  	  
 Tettsted	  
 Bygd	  	  

	  
9. Hvem	  bor	  barnet	  sammen	  med?	  	  	  

 Hos	  mor/far/foresatte	  	  
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 Hovedsakelig	  hos	  mor/far/foresatte	  –	  delvis	  i	  annen	  bolig	  	  	  
 Hovedsakelig	  i	  annen	  bolig	  –	  delvis	  hos	  mor/far/foresatte	  
 Fulltid	  i	  annen	  bolig	  (ikke	  sammen	  med	  mor/far/foresatte)	  

	  
10. 	  Hvilket	  språk	  mener	  du	  at	  barnet	  kan	  best	  (morsmålet	  hans/hennes)?	  	  

	  (f.eks.	  norsk,	  engelsk,	  urdu)	  ______________________________________________________________________________	  
	  
	  

11. 	  Hvilket	  språk	  kan	  mor	  best	  (morsmålet	  hennes)?	  	  
(f.eks.	  norsk,	  engelsk,	  urdu)	  	  _______________________________________________________________________________	  

	  
	  

12. 	  Hvilket	  språk	  kan	  far	  best	  (morsmålet	  hans)?	  	  
(f.eks.	  norsk,	  engelsk,	  urdu)	  ________________________________________________________________________________	  

	  
	  

13. 	  I	  hvilket	  land	  er	  barnet	  født?	  _________________________________________________________________________________	  
	  

	  
14. 	  I	  hvilket	  land	  er	  mor	  født?	  ___________________________________________________________________________________	  

	  
	  

15. 	  I	  hvilket	  land	  er	  far	  født?	  ____________________________________________________________________________________	  
	  
	  

16. 	  Hvor	  mange	  bøker	  har	  dere	  i	  hjemmet?	  	  
 Færre	  enn	  10	  
 Omtrent	  10	  
 Omtrent	  20	  
 Omtrent	  50	  
 Omtrent	  100	  
 Omtrent	  200	  
 Omtrent	  500	  
 1000	  eller	  flere	  

	  
17. Hva	  er	  foresattes	  høyeste	  fullførte	  utdannelse?	  Sett	  ett	  kryss	  for	  mor	  og	  ett	  for	  far.	  

	   Mor	   Far	  
Ingen	  fullført	  utdanning	   	   	  

Barneskole/ungdomsskoleutdanning	   	   	  
Videregående	  skole/fagbrev	   	   	  

Universitet/høyskole	  4	  år	  eller	  mindre	   	   	  
Universitet/høyskole	  mer	  enn	  4	  år	   	   	  

Gjelder	  ikke/vet	  ikke	   	   	  
	  
	  
	  
	  

18. 	  Hva	  er	  mors	  nåværende	  yrkesstatus?	  
 Fulltidsarbeid	  
 Deltidsarbeid	  
 Annet,	  vennligst	  spesifiser	  ________________________	  
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19. 	  Hva	  er	  fars	  nåværende	  yrkesstatus?	  
 Fulltidsarbeid	  
 Deltidsarbeid	  
 Annet,	  vennligst	  spesifiser:	  ________________________	  	   	  

	   	   	  
20. 	  	  Har	  noen	  i	  familien	  språkvansker?	  Sett	  kryss	  for	  både	  mor,	  far	  og	  søsken	  

	   Mor	   Far	   Søsken	  
Har	  ikke	  språkvansker	   	   	   	  

Har	  språkvansker	   	   	   	  
Gjelder	  ikke/vet	  ikke	   	   	   	  

	  
21. 	   Har	  noen	  i	  familien	  dysleksi?	  Sett	  kryss	  for	  både	  mor,	  far	  og	  søsken	  

	   Mor	   Far	   Søsken	  
Har	  ikke	  dysleksi	   	   	   	  

Har	  dysleksi	   	   	   	  
Gjelder	  ikke/vet	  ikke	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
TUSEN	  TAKK	  
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Spørreskjema	  for	  	  
foresatte	  til	  barn	  med	  
språkvansker	  

	  	  	  	  	  	  	  ID:_____________	  	  
DATO:	  _____________	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  
	  
	  

CI-‐teamet	  	  
OUS	  	  

SKJEMAET	  VIL	  TA	  CA.	  10-‐15	  MINUTTER	  Å	  FYLLE	  UT	  
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Skole/barnehage	  	  

1. Hvilken	  opplæringssituasjon	  har	  barnet?	  Her	  kan	  du	  sette	  flere	  kryss	  	   	  
	   Antall	  dager	  i	  uken:	  

 Vanlig	  barnehage/skole	  	   	   	   	   	   	   	  
	   ____dager	  

 Spesialskole/barnehage	  for	  personer	  med	  flere	  funksjonshemninger	  	   	  
	   ____dager	  

 Hjemmeundervisning	   	   	   	   	   	   	   	  
	   ____dager	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2. Får	  barnet	  spesialundervisning/spesialpedagogisk	  hjelp	  (i	  følge	  opplæringsloven	  §	  5.1/§5.7)?	  
 Ja	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Gå	  til	  2.1.	  	  
 Nei	  	   Gå	  direkte	  til	  Sosialt,	  spørsmål	  1	  
 Vet	  ikke	   Gå	  direkte	  til	  Sosialt,	  spørsmål	  1	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   2.1	  Hvor	  ofte	  får	  barnet	  spesialpedagogisk	  hjelp/spesialundervisning?	  

 	  1-‐5	  timer	  i	  uken	  
 	  Mer	  enn	  5	  timer	  i	  uken	  
 	  All	  undervisning	  er	  tilrettelagt	  
 	  Vet	  ikke	   	  
	  

	   	   	   2.2	  Hvilken	  type	  spesialundervisning/spesialpedagogisk	  hjelp	  får	  barnet?	  Her	  kan	  du	  sette	  
flere	  kryss.	  

 	  Deling	  av	  gruppen/klassen	  eller	  arbeid	  i	  mindre	  grupper	  
 	  Ekstra	  voksenstøtte	  (assistent	  eller	  pedagog)	  
 	  Språk	  og	  begrepstrening	  i	  norsk	  talespråk	  med	  fagperson	  	  
 	  Vet	  ikke	  	  
 	  Annet	  (f.eks	  veiledning),	  vennligst	  spesifiser:	  ____________________________________________	  

Sosialt	  

1. Mener	  du	  at	  barnet	  opplever	  misforståelser	  på	  grunn	  av	  sine	  språkvansker?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Aldri	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Noen	  ganger	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alltid	  

	  	  	  
	  

2. Hvor	  ofte	  mener	  du	  at	  barnet	  helst	  vil	  unngå	  sosiale	  situasjoner	  på	  grunn	  av	  sine	  
språkvansker?	  

Aldri	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Noen	  ganger	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alltid	  

	  	  	  
	  

3. Hvor	  ofte	  opplever	  barnet	  å	  bli	  utestengt	  fra	  ting	  på	  grunn	  av	  sine	  språkvansker?	  
Aldri	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Noen	  ganger	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alltid	  

	  	  	  
	  

4. Hvor	  ofte	  føler	  barnet	  seg	  anspent	  og	  sliten	  på	  grunn	  av	  sine	  språkvansker?	  

� 	  Vet	  ikke	  
� 	  Gjelder	  ikke	  
	  
	  
� 	  Vet	  ikke	  
� 	  Gjelder	  ikke	  
	  

� 	  Vet	  ikke	  
� 	  Gjelder	  ikke	  
	  
	  
� 	  Vet	  ikke	  
� 	  Gjelder	  ikke	  
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Aldri	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Noen	  ganger	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alltid	  

	  	  	   	  	  	  

	  Fritid	  

	  
2. 	  Hvor	  mye	   tid	   vil	   du	   si	   at	   barnet	   bruker	   på	   disse	   aktivitetene	   i	   sin	   fritid?	  Sett	  ett	  kryss	   for	  

hver	  aktivitet.	  
	   	   	   	   	   Lekser	  	  

 Bruker	  lite/ikke	  noe	  tid	  på	  aktiviteten	  
 1-‐4	  timer	  på	  en	  vanlig	  hverdag	  
 Mer	  enn	  4	  timer	  på	  en	  vanlig	  hverdag	  

	  
	   	   	   	   	   Sosiale	  medier	  på	  PC/mobil,	  (for	  eksempel	  Facebook,	  Twitter,	  Instagram,	  Skype)	  	  

 Bruker	  lite/ikke	  noe	  tid	  på	  aktiviteten	  
 1-‐4	  timer	  på	  en	  vanlig	  hverdag	  
 Mer	  enn	  4	  timer	  på	  en	  vanlig	  hverdag.	  Hvor	  mange	  timer	  ca.:_______	  

	  
	   	   	   	   	   Bruk	  av	  PC	  til	  andre	  ting	  (for	  eksempel	  dataspill,	  nett-tv,	  nyheter)	  

 Bruker	  lite/ikke	  noe	  tid	  på	  aktiviteten	  	  
 1-‐4	  timer	  på	  en	  vanlig	  hverdag	  
 Mer	  enn	  4	  timer	  på	  en	  vanlig	  hverdag.	  Hvor	  mange	  timer	  ca.:_______	  

	  
	   	   	   	   	   Andre	  aktiviteter	  alene	  (for	  eksempel	  å	  se	  på	  TV,	  lese	  bok,	  trene)	  

 Bruker	  lite/ikke	  noe	  tid	  på	  aktiviteten	  
 1-‐4	  timer	  på	  en	  vanlig	  hverdag	  
 Mer	  enn	  4	  timer	  på	  en	  vanlig	  hverdag.	  Hvor	  mange	  timer	  ca.:_______	  

	  
	   	   	   	   	   Organiserte	  aktiviteter	  (for	  eksempel	  idrett,	  dans,	  musikk,	  fritidsklubb)	  	  

 Bruker	  lite/ikke	  noe	  tid	  på	  aktiviteten	  
 1-‐3	  ganger	  i	  uken	  
 Mer	  enn	  3	  ganger	  i	  uken	  

	  
	   	   	   	   	   Er	  sammen	  med	  venner	  	  

 Bruker	  lite/ikke	  noe	  tid	  på	  aktiviteten	  
 1-‐3	  ganger	  i	  uken	  
 Mer	  enn	  3	  dager	  i	  uken	  	  
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Bakgrunnsinformasjon	  

22. Har	  barnet	  fått	  diagnosen	  språkvansker?	  
 Nei	  

	  
 Nei,	  men	  barnet	  er	  under	  utredning	  for	  språkvansker	  

Hvor	  er	  barnet	  under	  utredning?	  
o Statped	  	  
o PPT	  	  
o Andre(Spesifiser)___________________	  
	  

 Ja	  
I	  så	  fall	  hvilket	  år?_________________	  
Av	  hvem	  har	  barnet	  fått	  diagnosen?	  

o Statped	  	  	  
o PPT	  	  	  
o Andre	  (spesifiser)_____________	  

Informasjon	  om	  diagnosen___________________________________	  
	  

	  
23. Har	  barnet	  fått	  diagnosen	  dysleksi?	  

 Nei	  
	  

 Nei,	  men	  er	  under	  utredning	  for	  dysleksi	  
Hvor	  er	  barnet	  under	  utredning?	  

o PPT	  	  
o Statped	  	  

 Andre(Spesifiser)___________________	  
	  

 Ja	  
I	  så	  fall	  hvilket	  år?_________________	  
Av	  hvem	  har	  barnet	  fått	  diagnosen?	  

o PPT	  	  	  
o Statped	  	  	  
o Andre	  (spesifiser)_____________	  

Informasjon	  om	  diagnosen___________________________________	  
	  
	  

24. Har	  barnet	  synsvansker?	  
 Nei,	  barnet	  har	  normalt/korrigert	  syn	  (f.eks	  briller)	  
 Ja,	  barnet	  har	  synsproblemer	  som	  ikke	  er	  korrigert	  
 Vet	  ikke	  

	  
25. Har	  barnet	  andre	  kjente	  tilleggsvansker	  utenom	  språkvansker?	  

 Ja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hvis	  ja,	  hvilke?	  	  __________________________________________________________________________	  
 Nei	  
 Vet	  ikke	  
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26. Har	  barnet	  Individuell	  Plan	  (IP)? (IP	  er	  en	  plan	  som	  inkluderer	  mål	  og	  tiltak	  på	  flere	  
områder	  (som	  fysisk	  og	  psykisk	  helse,	  arbeid	  og	  sosial	  velvære).	  Merk	  at	  IP	  er	  forskjellig	  
fra	  IOP	  (Individuell	  Opplæringsplan),	  som	  er	  en	  tilrettelagt	  læreplan	  for	  skoleelever	  som	  
har	  rett	  til	  spesialundervisning)	  	  

 Ja	  	  
 Nei	  	  
 Vet	  ikke	  

	  
27. Er	  barnet	  født	  prematurt?	  

 Nei	  
 Ja,	  moderat	  prematurt	  (mellom	  uke	  32-‐37)	  
 Ja,	  svært	  prematurt	  (mellom	  uke	  28	  og	  31)	  
 Ja,	  ekstremt	  prematurt	  (før	  eller	  i	  uke	  27)	  

	  
28. Hvilken	  hånd	  bruker	  barnet	  når	  det	  skriver/tegner?	  

 Høyre	  
 Venstre	  
 Bruker	  begge	  like	  mye	  
 Usikkert	  

	  
29. Hvor	  bor	  barnet?	  

 By	  	  
 Tettsted	  
 Bygd	  	  

	  
30. Hvem	  bor	  barnet	  sammen	  med?	  	  	  

 Hos	  mor/far/foresatte	  	  
 Hovedsakelig	  hos	  mor/far/foresatte	  –	  delvis	  i	  annen	  bolig	  	  	  
 Hovedsakelig	  i	  annen	  bolig	  –	  delvis	  hos	  mor/far/foresatte	  
 Fulltid	  i	  annen	  bolig	  (ikke	  sammen	  med	  mor/far/foresatte)	  

	  
	  

31. Hvilket	  språk	  mener	  du	  at	  barnet	  kan	  best	  (morsmålet	  hans/hennes)?	  	  
	  (f.eks.	   norsk	   talespråk,	   engelsk,	   urdu)	  
__________________________________________________________________________	  

	  
	  

32. 	  Hvilket	  språk	  kan	  mor	  best	  (morsmålet	  hennes)?	  	  
(f.eks.	   norsk	   talespråk,	   engelsk,	   urdu)	  
__________________________________________________________________________	  

	  
	  

33. 	  Hvilket	  språk	  kan	  far	  best	  (morsmålet	  hans)?	  	  
	  (f.eks.	   norsk	   talespråk,	   engelsk,	   urdu)	  
__________________________________________________________________________	  

	  
	  

34. 	  I	  hvilket	  land	  er	  barnet	  født?	  _________________________________________________________________________________	  
	  

	  
35. 	  I	  hvilket	  land	  er	  mor	  født?	  ___________________________________________________________________________________	  

	  
	  

36. 	  I	  hvilket	  land	  er	  far	  født?	  ____________________________________________________________________________________	  
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37. Hvor	  mange	  bøker	  har	  dere	  i	  hjemmet?	  	  
 Færre	  enn	  10	  
 Omtrent	  10	  
 Omtrent	  20	  
 Omtrent	  50	  
 Omtrent	  100	  
 Omtrent	  200	  
 Omtrent	  500	  
 1000	  eller	  flere	  

	  
38. Hva	  er	  foresattes	  høyeste	  fullførte	  utdannelse?	  Sett	  ett	  kryss	  for	  mor	  og	  ett	  for	  far.	  

	   Mor	   Far	  
Ingen	  fullført	  utdanning	   	   	  

Barneskole/ungdomsskoleutdanning	   	   	  
Videregående	  skole/fagbrev	   	   	  

Universitet/høyskole	  4	  år	  eller	  mindre	   	   	  
Universitet/høyskole	  mer	  enn	  4	  år	   	   	  

Gjelder	  ikke/vet	  ikke	   	   	  
	  
39. 	  Hva	  er	  mors	  nåværende	  yrkesstatus?	  

 Fulltidsarbeid	  
 Deltidsarbeid	  
 Annet,	  vennligst	  spesifiser	  ________________________	  

40. 	  Hva	  er	  fars	  nåværende	  yrkesstatus?	  
 Fulltidsarbeid	  
 Deltidsarbeid	  
 Annet,	  vennligst	  spesifiser:	  ________________________	  	   	   	   	  

	  
41. Har	  andre	  i	  familien	  språkvansker?	  Sett	  kryss	  for	  både	  mor,	  far	  og	  søsken.	  

	   Mor	   Far	   Søsken	  
Har	  ikke	  språkvansker	   	   	   	  

Har	  språkvansker	   	   	   	  
Gjelder	  ikke/vet	  ikke	   	   	   	  

	  
42. Har	  andre	  i	  familien	  dysleksi?	  Sett	  kryss	  for	  både	  mor,	  far	  og	  søsken.	  

	   Mor	   Far	   Søsken	  
Har	  ikke	  dysleksi	   	   	   	  

Har	  dysleksi	   	   	   	  
Gjelder	  ikke/vet	  ikke	   	   	   	  

	  
TUSEN	  TAKK	  
 


