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Sammendrag 

I utviklingspsykologisk og spesialpedagogisk forskning er det en stigende interesse for hvordan 

individuelle forskjeller i ulike språkferdigheter kan bli forklart med individuelle forskjeller i 

ikke-språklige kognitive funksjoner (Kidd, Donnelly & Christiansen, 2018). En rekke studier 

har funnet sammenhenger mellom eksekutive funksjoner og språk (Fatzer & Roebers, 2012; 

Ibbotson & Kearvell-White, 2015; Kaushanskaya, Park, Gangopadhyay, Davidson & Weismer, 

2017). I tillegg er det funnet sammenhenger mellom svake eksekutive funksjoner og 

språkvansker (Bishop, Nation & Patterson, 2014; Leonard, 2014). Det er imidlertid ikke avklart 

hvilke eksekutive funksjoner som henger sammen med hvilke språkferdigheter, og i hvilken 

grad. Reseptiv grammatikk er en grunnleggende språkferdighet som har stor betydning for 

fungerende kommunikasjon (Kristoffersen, Simonsen & Sveen, 2011). Svake 

grammatikkferdigheter regnes som markør for utviklingsmessige språkvansker (Conti-

Ramsden, Ullman & Lum, 2015). Økt kunnskap om sammenhengen mellom eksekutive 

funksjoner og reseptiv grammatikk er dermed både relevant for forsking om språkutvikling 

generelt og for forsking om språkvansker. Den har ikke minst praktisk-pedagogiske 

implikasjoner. Resultatene kan bidra til hensiktsmessig pedagogisk praksis hvor målet er å 

fremme språkutviklingen hos alle barn på best mulig måte og å intervenere tidlig hos de barna 

som strever. Førskolebarn er en spesielt interessant undersøkelsesgruppe ettersom det skjer en 

rasant kognitiv utvikling i barndommen. Dessuten regnes eksekutive funksjoner som prediktor 

for preakademiske ferdigheter og skolemodenhet (Blair & Razza, 2007; Diamond, 2016; 

Harvey & Miller, 2017; Roebers, Röthlisberger, Cimeli, Michel & Neuenschwander, 2011).  

Formålet med den foreliggende studien er å undersøke sammenhengen mellom eksekutive 

funksjoner og reseptiv grammatikk hos norske 5-åringer. Problemstillingen for oppgaven er 

som følger: 

I hvilken grad finnes det en sammenheng mellom eksekutive funksjoner og reseptiv grammatikk 

hos norske 5-åringer? 

I tillegg skal følgende forskningsspørsmål belyses:  

Er sammenhengen fortsatt tilstede etter at det er kontrollert for alder, nonverbal intelligens og 

vokabular? I hvilken grad kan de målte eksekutive funksjonene unikt forklare reseptiv 

grammatikk? 
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Undersøkelsen er en tverrsnittstudie med data fra det første måletidspunktet i det longitudinelle 

forskningsprosjektet Development of numeracy og literacy in children (NumLit)c ved Instituttet 

for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Utvalget består av 244 enspråklige 5-åringer 

med norsk som morsmål og normal språkutvikling. Barn med diagnostiserte lære- eller 

språkvansker var ekskludert fra deltagelsen i prosjektet. Barna ble rekruttert via flere 

barnehager i tre kommuner i Akershus fylke. 

Reseptiv grammatikk ble kartlagt med TROG-2 (Bishop, Lyster & Horn, 2009). Eksekutive 

funksjoner ble kartlagt med Tower of London (Korkman, Kirk & Kemp, 1998a), deltesten 

Inhibition fra Nespy-II (representert i form av to variabler) (Kemp & Korkman, 2010) og 

arbeidsminnetestene Backward Digit Span og Listening Recall (Pickering & Gathercole, 2001). 

Kontrollvariablene vokabular og nonverbal intelligens ble testet med henholdsvis BPVS-II 

(Dunn, Dunn, Whetton & Burley, 1997) og Matrix Reasoning (Raiford & Coalson, 2014). 

Dataene ble analysert ved hjelp av deskriptiv statistikk, bivariat korrelasjonsanalyse og 

hierarkisk multippel regresjonsanalyse. 

Bivariat korrelasjonsanalyse viser en tydelig sammenheng mellom eksekutive funksjoner og 

reseptiv grammatikk. Sammenhengen holder etter at det er kontrollert for alder, nonverbal 

intelligens og vokabular. Eksekutive funksjoner forklarer 7% av variasjonen i reseptiv 

grammatikk hos barna i utvalget. Arbeidsminne forklarer unik variasjon av reseptiv 

grammatikk med 5%, planleggingsevne har et unikt bidrag på 1%. Samlet underbygger disse 

resultatene funn frå tidligere studier at individuelle forskjeller i eksekutive funksjoner kan 

forklare individuelle forskjeller i språkferdigheter. Studien bidrar med konkrete resultater om i 

hvilken grad arbeidsminne og planleggingsevne predikerer reseptiv grammatikk hos norske 

enspråklige 5-åringer med normal språkutvikling. Begrensningene ved denne studien er først 

og fremst knyttet til begrepsvaliditet og indre validitet i og med at den ikke gir grunnlag for 

slutninger om kausalsammenhenger. 
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1 Innledning 

1.1 Tematisk bakgrunn og oppgavens formål 

Det å lære språk er både naturlig og essensielt for oss mennesker. Språket er nøkkelen til 

mellommenneskelig kommunikasjon. Dessuten er språkferdigheter ansett som en av 

hovedkildene for videre akademisk læring (Rogde, Melby-Lervåg & Lervåg, 2016). Noen barn 

strever med språket, og dette påvirker ikke bare barnas liv der og da, men har også betydning i 

et livsløpsperspektiv. Språkvansker kan medføre redusert livskvalitet, blant annet gjennom 

problemer i arbeids- og sosiallivet, emosjonelle vansker og lav selvoppfatning (Kristoffersen et 

al., 2011; Rygvold, 2012). Svake språkferdigheter i barndommen er relatert til senere 

atferdsproblemer (Gooch, Thompson, Nash, Snowling & Hulme, 2016). Kunnskap om normal 

språkutvikling er grunnlaget for å kunne identifisere og forstå avvik fra den normale 

språkutviklingen, noe som gir mulighet til å følge opp de barna som strever med språket. Det 

er derfor viktig å forstå hvordan barn lærer språk, og hvilke faktorer som spiller inn i 

språklæringen. 

Forskning om individuelle forskjeller (individual differences, heretter forkortet ID) spiller en 

viktig rolle i denne sammenhengen. Forskning om ID med hensyn til ulike evner og psykiske 

egenskaper er gjenstand for differensialpsykologien og har også blitt integrert i forskning om 

språkutvikling og språkferdigheter. Hensikten er å måle, beskrive og forklare individuelle 

forskjeller med hensyn til språket og å analysere hvilke faktorer som spiller en rolle for 

variasjonen i språkferdigheter (Kidd et al., 2018). Dette gir økt forståelse av hvordan antatte 

komponenter av språket henger sammen med hverandre og med andre kognitive ferdigheter. 

Forskningen om ID bidrar til å forstå underliggende prosesser og systemer for menneskelig 

språk bedre og befinner seg i skjæringsfeltet mellom nevrologi, psykologi, (spesial)pedagogikk, 

lingvistikk og kognisjonsvitenskap.  

Men hvilke faktorer kan forklare individuelle forskjeller i språkferdigheter hos barn? Det er stor 

enighet blant forskere om at språktilegnelse er et komplekst samspill av miljøfaktorer og 

endogene kognitive funksjoner (Kidd et al., 2018). Kognitive funksjoner er evner og prosesser 

som vi bruker for å tilegne oss og bruke kunnskap og omfatter blant annet sanseoppfattelse 

(persepsjon), oppmerksomhet og logiske evner (Tetzchner, 2012). I nyere forskning fokuseres 
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det på spørsmålet hvilke ikke-språklige kognitive prosesser som bidrar systematisk til 

språkutviklingen og -prosesseringen (Kidd et al., 2018). 

De siste to til tre tiårene har interessen for eksekutive funksjoner (heretter forkortet EF) økt i 

denne sammenhengen. EF er et samlebegrep for et sett av kognitive funksjoner som underligger 

målrettet atferd og tanker. Disse er blant annet viktig for selvregulering, planlegging og 

gjennomføring av oppgaver (Best & Miller, 2010). EF er ansett som sentrale for den kognitive 

og sosiale utviklingen til barn og regnes som prediktorer for senere akademisk suksess 

(Diamond, 2016; Röthlisberger, Neuenschwander, Cimeli & Roebers, 2013). Både språk og EF 

er altså viktige faktorer for barnas sosiale og akademiske utvikling. Derfor har man gjennomført 

studier om hvordan EF henger sammen med språk generelt og enkelte komponenter av språket 

spesielt. Fordi de tidlige årene i barndommen er svært viktig for barnas kognitive utvikling, 

inkludert språkutviklingen (Tetzchner, 2012), er denne aldersgruppen forskningsmessig 

spesielt interessant. 

En av de mest grunnleggende språkferdighetene er grammatisk kompetanse (Kristoffersen et 

al., 2011). Det at barn lærer å forstå komplekse språkstrukturer og kan anvende disse for å 

uttrykke seg, er en avgjørende faktor for fungerende kommunikasjon og læring. Svake 

grammatiske ferdigheter regnes som markør for språkvansker (Conti-Ramsden et al., 2015). 

Det er derfor viktig å forstå hvordan grammatisk kunnskap utvikler seg. Med de ovenfor 

beskrevne forskningsperspektiver som utgangspunkt er det interessant å undersøke i hvilken 

grad EF henger sammen med barns grammatikkferdigheter. Formål til denne masteroppgaven 

er derfor å bidra til å forstå sammenhengen mellom eksekutive funksjoner og grammatiske 

ferdigheter hos førskolebarn med normal språkutvikling. 

Forskning om ID i språkferdigheter har praktisk-pedagogiske implikasjoner. Som Lund 

påpeker, har anvendt forskning som mål å påvirke tilrettelegging for individets utvikling (Lund, 

2015). I det praktiske arbeidet vil kunnskap om språkutvikling gi fagpersoner og ikke minst 

foreldre et bedre utgangspunkt for å følge opp barna – både ved å stimulere barn med normal 

språkutvikling gjennom hensiktsmessige pedagogiske tilbud og ved å kunne forstå eventuelle 

utfordringer og gi effektive tiltak til de barna som strever med språket. 

Datagrunnlaget til masteroppgaven er hentet fra NumLit-prosjektet (Development ofg numeracy 

og literacy in children), et longitudinelt forskningsprosjekt ved Instituttet for 

Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo som startet opp høsten 2017.  Formålet med 
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prosjektet er å kartlegge barns utvikling av grunnleggende matematiske ferdigheter samt språk- 

og leseutvikling (numeracy og literacy). Cirka 250 barn fra flere kommuner i Akershus fylke 

blir fulgt fra de er 5 til de er 18 år. Et av fokusområdene i NumLit er å analysere hvilke kognitive 

ferdigheter som predikerer språkutviklingen og tidlige matematikkferdigheter. Undersøkelsen 

min er et bidrag til dette forskningsfeltet. 

1.2 Problemstilling 

Utfra denne bakgrunnen og de tilgjengelige data fra NumLit har jeg utledet følgende 

problemstilling og forskningsspørsmål: 

I hvilken grad finnes det en sammenheng mellom eksekutive funksjoner og reseptiv grammatikk 

hos norske 5-åringer? 

Følgende underspørsmål skal jeg svare på gjennom analysen min: 

Er sammenhengen fortsatt tilstede etter at det er kontrollert for alder, nonverbal intelligens og 

vokabular? 

I hvilken grad kan de målte eksekutive funksjonene unikt forklare reseptiv grammatikk? 

1.3 Begrepsbruk 

Viktige begreper er definert i løpet av oppgaven der de blir brukt for første gang. Noen begreper 

blir forkortet deretter. Den største delen av litteraturen om forskningsfeltet er engelskspråklig, 

og noen av de engelske begrepene er brukt i engelsk versjon også i norskspråklig litteratur. 

Dette fordi de er godt etablerte i forskningsdebatten og fordi de er vanskelige å oversette direkte 

(for eksempel updating, shifting, literacy). Slike begreper er brukt i engelsk versjon også i den 

foreliggende oppgaven. De er satt i kursiv når de er brukt for første gang. 

1.4 Oppbygging av oppgaven 

Denne innledningen (kapittel 1) beskriver bakgrunn for valg av tema, temaets relevans og 

utleder problemstillingen og forskningsspørsmålene.  
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Kapittel 2 åpner med en redegjørelse for relevant teori og tidligere forskning om 

grammatikkutvikling. Det inngår en gjennomgang av teori om forholdet mellom utviklingen av 

vokabular og utviklingen av grammatikk. Det redegjøres kort for sammenhengen mellom 

grammatikk og språkvansker. Tema for neste underkapittel er det teoretiske og empiriske 

grunnlaget for forskning om eksekutive funksjoner, med spesiell fokus på spørsmålet om 

arbeidsminne regnes som eksekutiv funksjon. Kapittelet avsluttes med en presentasjon av 

empiriske funn om sammenhengen mellom eksekutive funksjoner og språk generelt, og 

grammatikk spesielt.  

 I metodedelen (kapittel 3) beskrives undersøkelsens design, metode og utvalg, samt prosedyren 

ved datainnsamlingen. Testene som er benyttet som måleinstrumenter for variablene blir 

presentert. Det følger en kort forklaring av validitet og reliabilitet. Deretter belyses 

forskningsetiske hensyn og vitenskapelige premisser.   

I kapittel 4 presenteres resultatene fra deskriptiv analyse, bivariat korrelasjonsanalyse og 

hierarkisk multippel regresjonsanalyse.   

I Kapittel 5 drøftes resultatene opp mot relevant teori og empiri fra tidligere forskning. Deretter 

diskuteres resultatene i lys av studiens validitet og reliabilitet.  

Oppgaven avrunder med en konklusjon og tanker om videre forskning (kapittel 6). 
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2 Teoretisk bakgrunn og empiriske 

funn 

Teorikapittelet åpner med en redegjørelse for viktige teorier om grammatikk og 

grammatikkutvikling, og et avsnitt om forholdet mellom grammatikk og vokabular. Forholdet 

mellom grammatikkferdigheter og språkvansker skal belyses. Det følger en utgreiing om 

eksekutive funksjoner og det forskningsmessige grunnlaget for å definere begrepet. De ulike 

komponentene av eksekutive funksjoner som er med i den foreliggende undersøkelsen blir 

presentert. Så redegjøres det kort for det teoretiske bakteppet for kontrollvariablene, nemlig 

vokabular, nonverbal intelligens og alder. Utfordringer knyttet til måling av psykologiske 

fenomener er tema for neste avsnitt. I det påfølgende underkapittelet gis det et grundig innblikk 

i aktuell forskning om sammenhengen mellom eksekutive funksjoner og språk, her spesielt 

grammatikk. Grunnen til at forskning om EF og språk generelt blir presentert her er at det finnes 

få studier som spesielt tematiserer sammenhengen mellom EF og grammatikk, men flere studier 

som undersøker sammenhengen mellom EF og flere språkvariabler (White, Alexander & 

Greenfield, 2017). Funn fra disse studiene bidrar til å forstå svaret på forskningsspørsmålet fra 

denne undersøkelsen i et bredere teoretisk perspektiv. Kapittelet avrunder med en 

oppsummering av teoretisk bakgrunn og empiriske funn. 

2.1 Grammatikk 

2.1.1 Begrepsavklaring 

Grammatikk er studiet om reglene i et språk og beskrivelsen av disse reglene. Grammatikk er 

en del av lingvistikken (språkvitenskapen). Underkategorier innenfor grammatikken er 

fonologien (læren om språklydsystemet), morfologien (læren om bøynings- og 

orddannelsessystemet), syntaksen (læren om setningsoppbygging) og semantikken (læren om 

språkets innhold og mening og sammenhengen mellom ord, fraser og setninger). Kristoffersen 

et al. (2005) viser til at mennesket har en mental grammatikk. Denne mentale grammatikken 

innebærer vår kunnskap om hvordan vi skal kombinere ulike språkelementer (ord, orddeler, 

lyder) slik at de blir til språklige ytringer. Grammatisk kunnskap er ifølge Kristoffersen et al. 

kunnskap om språkets regler. De spesifiserer at den mentale grammatikken omfatter evnen til 

å produsere og forstå språklige ytringer, og det å vurdere om en språklig ytring er 
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grammatikalsk korrekt eller ikke. Vi kan med andre ord skille mellom ekspressiv og reseptiv 

grammatikk. Ekspressiv grammatikk betegner evnen til å bruke grammatiske strukturer aktivt 

og produsere språklige ytringer. Reseptiv grammatikk er forståelsen av språklige ytringer i 

forhold til de brukte grammatiske strukturene. I den foreliggende studien ble barnas reseptive 

grammatikkferdigheter testet, og begrepene reseptiv grammatikk og grammatikkforståelse blir 

brukt synonymt i denne oppgaven.(Bishop et al., 2009) 

2.1.2 Grammatikkutvikling 

Sentralt for den teoretiske rammen som er bakgrunnen for problemstillingen min, er 

grunnleggende teorier om hvordan mennesker utvikler evnen til å bruke og forstå grammatikk. 

Jeg skal først og fremst referere til to store teorier om språkutvikling, og det skal bli tydelig at 

grammatikktilegnelse ikke kan skilles fra spørsmålet om språktilegnelse generelt. Grunnen til 

at det er verdt å gå inn på ulike teorier er at det er viktig å bevisstgjøre de teoretiske premissene 

som problemstillingen i denne oppgaven impliserer. Teorier om tilegnelse av leksikon 

(ordforråd) skal det ikke fokuseres spesielt på, men jeg skal gå inn på dette temaet i den grad 

det er relevant i teorier for utviklingen av grammatikk. 

Frem til 50-tallet var teorien om utvikling av språk (altså også grammatikk) basert på 

behaviorismen, representert blant annet gjennom Burrhus Frederic Skinner (1904-1990). 

Grunnantagelsen her var at menneskene er født som «tabula rasa», altså tomme for erfaringer 

og evner, og at de lærer språk som de lærer alle andre ting: En bestemt stimulus utløser en 

bestemt respons. Språklæring fungerte altså gjennom imitasjon. Som motvekt til denne teorien 

utviklet Noam Chomsky (*1928) fra og med slutten av 50-tallet den såkalte generative 

grammatikken (Kristoffersen et al., 2011). Chomsky mener at den menneskelige språkevnen er 

noe enestående og kreativt som ikke kun kan forklares gjennom innflytelsen fra omverdenen. 

Han er enig i at ordforrådet tilegnes gjennom møtet med omverdenen. Men han antar at evnen 

til å lage grammatikalsk korrekte setninger er begrunnet i kognitive strukturer som er genetiske, 

altså medfødte. Han mener å ha funnet svaret på spørsmålet hvorfor ethvert barn har evnen til 

å lære seg hvilket morsmål som helst. Han antar at alle mennesker har en medfødt 

universalgrammatikk (Chomsky, 2015). Ifølge en tidlig beskrivelse av denne 

universalgrammatikken inneholder den et stort sett av regler. Barn kan så bruke disse reglene 

og, med utgangspunkt i det språklige input de blir eksponert for, danne seg hypoteser over 

hvordan mulige grammatiske strukturer kan se ut, og hvordan de brukes korrekt.  Etterhvert 
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endret antagelsen seg om hvordan universalgrammatikken ser ut. Det nye konseptet går ut fra 

at barnet ikke trenger å lage grammatiske regler selv, men at de samme grammatiske 

prinsippene ligger til grunn for alle naturlige språk, og at kunnskapen om disse er medfødt. 

Barnet trenger i tråd med denne teorien kun å lære de språkspesifikke parameterne av 

grammatikken, i kombinasjon med ordene (Kristoffersen et al., 2011). 

Spesielt interessant for problemstillingen min er at grammatikk her regnes som en medfødt 

kognitiv evne, og at den forstås som upåvirket av andre kognitive evner eller ferdigheter. Et 

annet interessant element av denne teorien er at vokabular og grammatikk anses for å være 

separate enheter (Kidd et al., 2018). De formelle lingvistiske strukturene blir sett på som 

uavhengige av språkets bruk og betydning. Individuelle forskjeller antas dermed bare å finnes 

i vokabular, men ikke i grammatikk. Denne regnes for å være et uvariert system som er 

upåvirket av individet (Chomsky, 2015). ID i grammatikk føres tilbake på variasjon i eksterne 

kognitive funksjoner som henger sammen med, men som i prinsippet er isolert fra det 

lingvistiske systemet som ibor mennesket. Dermed er ID for grammatikk kun antatt for personer 

med unormal utvikling (Kidd et al., 2018). Sett i generativistisk perspektiv måler en 

grammatikktest ikke forskjeller i grammatiske evner (competance), men bare i grammatiske 

ferdigheter (performance). Disse er per definisjon påvirket av andre kognitive områder 

(Chomsky, 1965). 

Chomskys syn på grammatikk som et separat kognitivt system har blitt kritisert, spesielt av den 

kognitive lingvistikken som utviklet seg fra slutten av 80-tallet og på 90-tallet. Viktige 

representanter av denne posisjonen er George Lakoff og Ronald Langacker. Kognitivistene 

antar at språk og språkbruk er underlagt mentale prosesser som også er relatert til andre 

kognitive områder enn språket (Kristoffersen et al., 2011). Chomsky og kognitivistene er enige 

om at språklæring er en spesiell menneskelig kompetanse, og at den involverer medfødte evner. 

Men sett fra et kognitivistisk perspektiv er språk ingen uavhengig kognitiv enhet. Langacker 

(1987) kritiserer Chomskys konsept av en universalgrammatikk og påstår at det ikke finnes noe 

grunnlag for å anta et skarpt skille mellom språkferdigheter og andre kognitive prosesser. Han 

mener at mennesket har generelle kognitive funksjoner som blant annet bidrar til språklæring, 

og at kunnskap fra kognitiv psykologi bør trekkes inn i språkvitenskapen. 

For min problemstilling – spørsmålet om en sammenheng mellom eksekutive funksjoner og 

grammatikkferdigheter - er denne grunnantagelsen en ledetråd. Den gjenspeiler seg i konseptet 

av en kognitiv grammatikk. Dette konseptet innebærer at et barn har evnen til å se likheter og 
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forskjeller mellom språkuttrykk og til å generalisere ut fra disse. På denne måten kan barnet 

bygge opp en abstrakt og etterhvert kompleks grammatikk (Kristoffersen et al., 2011). ID i 

grammatikkferdigheter kan i tråd med den kognitive tilnærmingen – og i motsetning til 

Chomskys teori - tilbakeføres til multiple mekanismer for læring.   

Ifølge kognitiv lingvistikk er semantikken, altså formidlingen av betydning, det sentrale 

elementet i språket. Semantikken står, ifølge kognitivistene, i tett relasjon til språkets form, 

mens Chomsky ser på semantikk som en autonom språkenhet. Han legger vekt på den formelle 

delen av språket, spesielt syntaksen. Antagelsen om et samspill mellom språkets form og 

betydning er kjennetegn for den såkalte konstruksjonsgrammatikken. Denne har i dette punktet 

det samme teoretiske grunnlaget som den kognitive lingvistikken (Östman & Fried, 2005). 

Videre ser kognitivistene språklæring direkte knyttet til bruken av språket i 

kommunikasjonssituasjoner, slik at kunnskap om språk og måten vi bruker språket på påvirker 

hverandre. Her spiller konteksten og den individuelle erfaringsverdenen en rolle, det vil si 

måten vi konseptualiserer på er både knyttet til en sosial kontekst og våre individuelle fysiske 

og psykiske forutsetninger (Kristoffersen et al., 2011). 

En review om ID i språklæring og språkprosessering refererer til flere såkalte emergentist 

approaches for språktilegnelse (Kidd et al., 2018). Forfatterne kommer fram til at det finnes 

evidens for at disse tilnærmingene er meningsfulle og nødvendige for å modifisere Chomskys 

modell. Emergentist approaches har til felles at form, betydning og bruk av språket er ansett for 

å være tett relaterte, og at barnet bruker generell kognitiv kompetanse til å generalisere fra 

språklige erfaringer til språk som system. Begge antagelsene er i tråd med en kognitivistisk 

posisjon. Forskergruppen rundt Kidd påpeker at innsikt om hvilke mekanismer som styrer 

generaliseringsprosessen, og på hvilken måte, er grunnleggende for teoridanning og empiriske 

studier. En meningsfull teori ville måtte kunne predikere ID, der de finnes, på en meningsfull 

måte. Kidd et al. ser et stort behov for ytterligere forskning om korrelasjoner mellom ulike 

komponenter av språket, så vel som mellom komponenter av språket og andre kognitive 

funksjoner (Kidd et al., 2018). 

Formålet med min undersøkelse er å forstå bedre hvordan ID i grammatikkferdighetene til 

norske 5-åringer kan forklares gjennom å undersøke om EF spesifikt bidrar til å forklare 

variasjonen. Det teoretiske perspektivet jeg baserer meg på impliserer at språktilegnelse skjer 

gjennom dynamiske prosesser som involverer flere kognitive områder, og at utviklingen av 
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grammatikk skjer sammen med andre språkferdigheter. Det tilsvarer en kognitivistisk 

tilnærming og står i motsetning til Chomskys teori. 

2.1.3 Grammatikk og vokabular 

Med vokabular menes det samlete antall ord som en person bruker i et språk. Her kan det skilles 

mellom aktivt (eller ekspressivt) vokabular som betyr at personen bruker ordene selv, og passivt 

(eller reseptivt) vokabular som betyr at personen forstår ordene. Begrepet ordforråd brukes 

synonymt med vokabular i denne oppgaven. Adjektivet leksikalsk refererer til leksikon, og 

mener det som angår ordforrådet. 

Vokabular blir i min undersøkelse brukt som kontrollvariabel. Flere forskere har de siste 20 

årene undersøkt en mulig årsakssammenheng mellom vokabular og grammatikk. Vokabular 

blir gjennomgående sett på som prediktor for grammatiske ferdigheter (Hoff, Quinn & Giguere, 

2018; Kidd et al., 2018).  

En milepæl i litteraturen om forholdet mellom grammatikk og vokabular er reviewen til 

Goodman og Bates (1997) hvor de tar et oppgjør med det modulære perspektivet innenfor 

lingvistiske teorier med semantikk (inkludert vokabular), grammatikk og fonologi som separate 

moduler. Forskerne presenterer evidens for at vokabular og grammatikk henger tett sammen og 

konkluderer med at Chomskys generative grammatikk må modifiseres på grunn av den nye 

evidensen, til fordel for en leksikalsk tilnærming. Goodman og Bates analyserer både funn fra 

undersøkelser om normal språktilegnelse og språkprosessering og om studier med atypiske 

grupper, blant annet barn med fokal hjerneskade, barn med Williams-Syndrom, barn med 

Downs syndrom og voksne med språkvansker (for eksempel afatikere og Alzheimer-pasienter). 

De konkluderer med at det ikke er grunn til å anta at det finnes en skille mellom leksikon og 

grammatikk. Karakteristisk for den leksikalske teorien er antakelsen at leksikalske og 

grammatiske prosesser interagerer veldig tidlig, og at vokabular og grammatikk utvikler seg 

sammen ved normal språkutvikling. Goodman og Bates trekker frem at den sterke korrelasjonen 

alene ikke kan forklare en årsakssammenheng (selv om den ikke utelukker at den finnes), men 

at man i det minste kan gå ut fra en felles underliggende komponent. Den leksikalske 

tilnærmingen er i tråd med andre lingvistiske tilnærminger som ble etablert på 80/90-tallet, som 

kognitiv grammatikk og konstruktionsgrammatikk (se kapittel 2.1.2).  
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Selv om det hersker enighet i litteraturen om at grammatikk og vokabular henger sammen, er 

feltet ikke ferdig utforsket. Det finnes en forskningsgren som foreslår at grammatikk og 

vokabular er tett relaterte, men at de representerer separate systemer hvis utvikling lar seg 

tilbakeføre på ulike underliggende systemer eller mekanismer (Pentimonti, O'Connell, Justice 

& Cain, 2015). Tomblin og Zhang (2006) og Pentimonti et al. (2015) foreslår at vokabular og 

grammatikk er en enhet hos barn opptil 9-årsalderen og avhengig av et felles underliggende 

system. Dette er i tråd med Jiang, Logan og Jia (2018) som finner i sin longitudinelle studie 

med 420 barn at vokabular og grammatikk danner en enhet hos førskolebarn. Forskning om 

utviklingen av vokabular og grammatikk fra barnehagealder til skolealder er spesielt interessant 

fordi begge ferdighetene regnes som prediktorer for tidlige leseferdigheter (Jiang et al., 2018).  

Hoff et al. (2018) anser funnene om den positive korrelasjonen mellom grammatikk og 

vokabular hos barn for robuste. Men forskergruppen setter spørsmålstegn ved den postulerte 

konklusjonen at barns grammatikkutvikling er avhengig av deres vokabularutvikling som 

innebærer at barnet er avhengig av en viss mengde ord for å kunne sette de sammen til lengre 

ytringer, det vil si lage grammatiske strukturer. Hoff et al. (2018) hevder at det ikke finnes 

evidens for en direkte årsakssammenheng. De ser behov for mer forskning om en mulig 

kausalsammenheng og eventuelle tredjevariabler som muligens påvirker den. Innflytelsen av 

miljøet nevnes som en mulig påvirkningsfaktor i prosessen av restrukturering av grammatiske 

regler og leksikon som pågår gjennom tidlig barndom (Jiang et al., 2018). 

2.1.4 Grammatikkferdigheter og språkvansker 

I litteraturen om utviklingsmessige språkvansker (developmental language disorders, heretter 

forkortet DLD) blir svake grammatiske ferdigheter anført som markør for DLD (Conti-

Ramsden et al., 2015). Med DLD menes vansker med én eller flere sider ved språket, altså form, 

innhold, fonologi eller pragmatikk, som ikke er relatert til en annen diagnose, sykdom eller 

syndrom (Rygvold, 2012). Det finnes imidlertid ingen konklusjon om det finnes et empirisk 

grunnlag for å kunne definere en «grammatisk DLD», som en underkategori eller spesifikk 

form for DLD. De grammatiske vanskene opptrer sammen med leksikalske vansker, og det er 

ikke avklart om en liten gruppe barn med DLD har en spesiell deficit i grammatikk, eller om 

vanskene er uttrykk for mere omfattende vansker som også inkluderer grammatikken 

(Goodman & Bates, 1997; Leonard, 2014). Spørsmålet om det finnes en isolert grammatisk 

vanske er tett knyttet til teorien om grammatikkutvikling. De anvendte teoretiske 
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implikasjonene er at grammatikkutvikling står i sammenheng med utvikling av andre kognitive 

funksjoner og språkkomponenter, som vokabular.  

For barn som strever med grammatikken er det viktigste at problemet deres blir oppdaget, og 

at de kan få adekvat hjelp. Det teoretiske spørsmålet om en muligens eksisterende «grammatisk 

DLD» innebærer dermed praktisk-pedagogiske implikasjoner og trenger å bli utforsket 

empirisk. Det å måle grammatikkferdigheter er viktig for å finne ut hvem som strever. 

En nyere intervensjonsstudie om forbedring av syntaks og vokabular hos barnehagebarn med 

risiko for leseforståelsesvansker viser at målrettete tiltak kan forbedre grammatikkferdighetene 

(Phillips, 2014). Også Leonard (2014) konkluderer med at målrettete tiltak kan forbedre 

språkferdighetene til barn som strever, og at dette er grunn nok til å iverksette så gode tiltak 

som mulig. Samtidig beskriver han at utfordringen med å finne adekvate metoder, for eksempel 

til forbedring av reseptiv morfosyntaks, nettopp ligger i uklarheten om hva som er de 

bakenforliggende årsakene for vanskene. 

2.2 Eksekutive funksjoner 

2.2.1 Definisjon av begrepet eksekutive funksjoner 

Eksekutive funksjoner er et samlebegrep fra nevrovitenskap og nevropsykologi. Begrepet 

betegner et sett av kognitive funksjoner som underligger målrettet atferd og tanker og er styrt 

av aktivitet i hjernens frontallapper (Best & Miller, 2010; Kaushanskaya et al., 2017). Selve 

begrepet EF ble etablert i neuropsykologisk litteratur siden begynnelsen av 80-tallet (Lezak, 

1982). Karakteristisk for begrepet EF er for det første at det er et paraplybegrep som krever en 

forståelse av hva den egentlig samler under «sin paraply». For det andre er noen av funksjonene 

som EF er en samlebetegnelse for vanskelig å beskrive og å definere i seg selv. Dette gjør en 

entydig definisjon av begrepet EF vanskelig, noe som forskningslitteraturen gjenspeiler. 

Goldstein og Naglieri (2014) gir et overblikk over de ulike definisjonene siden EF begynte å 

bli etablert som konstrukt. Forfatterne oppsummerer at EF inkluderer planleggingsevne, 

arbeidsminne, oppmerksomhet, inhibisjon og selvregulering (Goldstein & Naglieri, 2014). 

Diamond (2016) beskriver disse elementene med andre ord i sin definisjon av EF. Ifølge henne 

omfatter EF planleggingsevne, evnen til å stå imot fristelser, evnen til å gi en veloverveid 

respons heller enn å følge en impuls, evnen til å skifte perspektiv eller endre en 

handlingsstrategi når det trengs og evnen til å være oppmerksom og fokusert (Diamond, 2016) 
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EF er dermed kognitive kontrollfunksjoner som regulerer mental aktivitet som gjør at 

mennesket kan tilpasse seg nye situasjoner og krav, utføre hverdagslige handlinger som krever 

avgjørelser, planlegging og selvregulering, og at det kan skille mellom relevant og irrelevant 

informasjon under en målrettet aktivitet. Disse kontrollprosessene er spesielt relevante når 

automatiserte handlinger og dypt etablerte vaner og rutiner ikke er tilstrekkelige for å løse et 

problem (Kaushanskaya et al., 2017; Novick, Hussey, Teubner-Rhodes, Harbison & Bunting, 

2014).  

Det er viktig å skille begrepet EF fra begrepet sentral eksekutive (central executive). Det siste 

er element i arbeidsminnemodellen som Baddeley og Hitch utviklet fra 70-tallet og frem til 

2000-tallet, som skal bli forklart nærmere senere i dette kapittelet (Baddeley & Hitch, 1974) . 

Litteraturen er enig om at EF er et sentralt psykologisk konstrukt som har en multidimensjonal 

struktur (Garon, Bryson & Smith, 2008). I neste avsnitt skal jeg gå nærmere inn på teorier om 

hvilke komponenter EF består av, med spesielt fokus på de funksjonene som er testet i den 

foreliggende undersøkelsen. 

2.2.2 Organisering og komponenter av eksekutive funksjoner 

I litteraturen finnes flere teorier om hvilke ulike eksekutive funksjoner som finnes, og hvordan 

de er organisert. Sentralt er forsøket å forstå om de eksekutive funksjonene er organisert som 

en enhet, eller om det er mulig å skille mellom ulike, mer eller mindre uavhengige komponenter, 

som eventuelt underligger en felles styringsfunksjon. Med utgangspunkt i antagelsen at man 

kan skille mellom flere funksjoner, er målet å finne ut hva de enkelte funksjonene bidrar med 

innenfor systemet, og hvordan de står i forhold til hverandre. Forskningen om disse 

spørsmålene har foregått de siste par tiårene og er fortsatt aktuell.  Man har ikke kommet frem 

til et endelig resultat. Jeg skal her redegjøre for grunnleggende teorier. 

En milepæl i teoridanning rundt EF er en stor undersøkelse av Miyake et al. (2000). I fokus står 

spørsmålet om EF er organisert som enhet eller som et multidimensjonalt konstrukt, og hvilke 

enkelte funksjoner som bidrar i en modell som forklarer EF. Også metoden som forskergruppen 

benyttet seg av, er veivisende. Miyake et al. gjennomførte en såkalt Latent Variable Analysis 

ved hjelp av faktoranalyse.  Ved en Latent Variable Analysis blir flere observerbare variabler 

knyttet til flere latente variabler. Hensikten med faktoranalyse er å identifisere latente variabler 

(faktorer) basert på fellesvariansen til de enkelte observerbare manifestasjonene (Bartholomew, 

Knott & Moustaki, 2011). Hovedkonklusjonene til Miyake og kollagaer er at shifting (evnen til 
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å bytte fokus eller strategi), updating (oppdatering og overvåking av representasjoner og 

prosesser i arbeidsminne) og inhibition (evnen til å undertrykke dominante og eller 

automatiserte responser) er spesifikke eksekutive funksjoner som bidrar til mere komplekse 

eksekutive funksjoner som planlegging og problemløsning (Diamond, 2016; Miyake et al., 

2000). Videre konkluderer de med at de tre komponentene shifting, updating og inhibition er 

spesifikke, separate eksekutive funksjoner, men at de likevel henger sammen og er del av en 

større enhet. Den teoretiske modellen for organisering av EF kalles de for unitiy-diversity-

model. (Miyake & Friedman, 2012; Miyake et al., 2000). I en videreutvikling av modellen 

finner de ikke evidens for et spesifikt bidrag av inhibition, etter å ha lagt en felles komponent 

for EF til grunn (Friedman et al., 2008). 

Teorien til Miyake og kollegaer er fremdeles grunnleggende for videre forskning om EF. 

Likevel har det blitt foreslått modifikasjoner, både med hensyn til organiseringen og med 

hensyn til komponentene av EF. Dette blir nærmere forklart i følgende avsnitt. 

Mens Miyakes modell er satt opp på grunnlag av data fra voksne (studenter), har andre forskere 

hatt fokus på organiseringen av EF hos barn. Dette er spesielt interessant for min studie siden 

deltakergruppen er førskolebarn. 

Best og Miller (2010) konkluderer i sin review om utviklingsmessige perspektiver av EF med 

at de finner modellen til Miyake et al. bekreftet, men foreslår at den utvides med et aspekt. De 

ser holdepunkter for at det varierer med alderen i hvor stor grad de tre komponentene er 

uavhengige av hverandre. I en review om utviklingen av EF hos barnehagebarn og førskolebarn 

presenterer Garon et al. (2008) sin teori at oppmerksomheten spiller en viktig rolle for 

utviklingen av EF og kan anses som en underliggende faktor for arbeidsminne, inhibition og 

shifting. Det har også blitt foreslått et 2-faktor-modell for EF hos barn, og da med de to 

faktorene shifting og updating (Huizinga, Dolan & Van der Molen, 2006; Van der Sluis, De 

Jong & Van der Leij, 2007). 

Samtidig vokser enigheten om at EF er endimensjonale i førskolealder og utvikler seg samtidig 

med at den prefrontale korteksen vokser, mens de blir mere differensierte og separate senere i 

utviklingen (Karr et al., 2018; Weiland, Barata & Yoshikawa, 2014; Wiebe, Espy, Charak & 

García Coll, 2008). 

De tre funksjonene shifting, updating og inhibition som foreslått av Miyake et al. er fremdeles 

gjennomgående anerkjent som sentrale eksekutive funksjoner i litteraturen. Likevel fyller 
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forskjellige forskere begrepet EF med ulikt innhold. Spesielt uavklart er spørsmålet om 

arbeidsminne inngår i paraplybegrepet EF. Når Miyake et al. snakker om updating, refererer de 

til evnen til å manipulere og tilpasse informasjon i arbeidsminnet. Updating er altså etter denne 

definisjonen ikke det samme som arbeidsminne. Også flere andre forskere ser på arbeidsminne 

som en annen enhet enn EF (Kaushanskaya et al., 2017; Kidd et al., 2018). Diamond (2016) 

derimot betegner arbeidsminne som kjernekomponent av de eksekutive funksjonene, sammen 

med kognitiv fleksibilitet, inhibition og oppmerksomhet. Også Carlson, Zelazo og Faja (2013) 

Goldstein og Naglieri (2014) regner arbeidsminne som komponent av de eksekutive 

funksjonene.  

I en studie med et utvalg av voksne (18-90 år) ble det funnet evidens for høy korrelasjon mellom 

EF og arbeidsminne med oppmerksomhet som en felles underliggende faktor (McCabe et al., 

2010). Det har også blitt foreslått at arbeidsminne er en underliggende funksjon som bidrar til 

utvikling av EF (Roebers et al., 2011), mens andre finner evidens for at arbeidsminne og 

inhibition kan regnes som én faktor i førskolealder (Diamond, 2016; Wiebe et al., 2008). 

Begrepsforvirringen må ses i lys av det faktumet at forskningen om arbeidsminne er en egen 

stor korpus av studier og tolkninger som sikter å definere begrepet og forstå underkomponenter 

av arbeidsminnet og deres relasjon til andre kognitive funksjoner. Dermed er hverken begrepet 

EF eller begrepet arbeidsminne entydig definert, samtidig som relasjonen mellom disse 

funksjonene ser ut til å være nær  (Kidd et al., 2018; McCabe et al., 2010). 

Siden min undersøkelse er basert på data fra 5-åringer, velger jeg basert på den beskrevne 

teoretiske bakgrunnen å bruke arbeidsminne som mål for EF i tråd med Diamond, Wiebe og 

Weiland og i tråd med den voksende konsensusen om at EF i tidlig barndom ser ut til å være 

organisert som en enhet (Carlson et al., 2013; Nelson, James, Chevalier, Clark & Espy, 2016). 

Det følger en presisering av de eksekutive funksjonene som målt i denne studien. 

2.3 Arbeidsminne 

Som nevnt er arbeidsminnet et eget forskningsfelt. Ved hjelp av arbeidsminnet kan vi lagre 

midlertidig informasjon som vi trenger for å utføre eller vurdere en hensiktsmessig og målrettet 

handling (som kan ytre seg i tanker elle atferd). Baddeleys modell om arbeidsminnet (working 

memory) er sentral i teorien om arbeidsminnet (Baddeley, 1986, 2000, 2003; Baddeley & Hitch, 

1974). Modellen er en videreutvikling av teorien om korttidsminnet. Den gikk ut fra at 
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korttidsminnet er organisert som en enhet som kan bearbeide kun én oppgave om gangen. 

Baddeley fant ut at mennesket klarer å bearbeide flere oppgaver av ulik typ samtidig, mens det 

er vanskelig å bearbeide flere oppgaver av samme typ (for eksempel flere visuelle oppgaver) 

og trekker slutningen om at korttidsminnet må være strukturert i flere underenheter. Han 

etablerer begrepet arbeidsminne.  Ifølge Baddeley består arbeidsminne av fire komponenter: 

fonologisk sløyfe, visuo-spatial skisseblokk, sentral eksekutive og episodisk buffer. Den 

fonologiske sløyfen bruker vi til midlertidig lagring og forandring av verbalt og auditorisk 

materiale. Ved hjelp av den visuo-spatiale skisseblokken klarer vi å lagre informasjon om form, 

dimensjon, samt visuelle fremstillinger ut fra ord og fortellinger.  Den sentrale eksekutiven er 

ifølge modellen en slags samlepool for prosesser som ikke er styrt av de andre komponentene, 

og det blir antatt at den har en forbindelse til langtidshukommelsen. Videre antar Baddeley at 

evnen til å fokusere eller dele oppmerksomhet er en funksjon av den sentrale eksekutiven. Mens 

modellen besto av de tre førstnevnte komponentene i utgangspunktet, la Baddeley til episodisk 

buffer som fjerde komponent i 2000.  Denne karakteriseres som et multimodalt lagringssystem 

med begrenset kapasitet (som skiller den fra langtidshukommelsen), som gjør det mulig for oss 

å lagre episoder (Gathercole, Pickering, Ambridge, Wearing & Dannemiller, 2004). Til tross 

for at Baddeley selv og andre forskere har videreutviklet teorien om arbeidsminnet kontinuerlig, 

gjenstår det nøyaktige forklaringer om dets oppbygning og fungering (Kidd et al., 2018). 

2.3.1 Inhibition 

Inhibition mener undertrykking av en automatisert eller overinnlært respons på en oppgave eller 

i en situasjon til fordel for valget av en annen respons som er den adekvate i henhold til 

oppgaven eller utfordringen. Inhibition krever altså en bevisst, kognitivt valgt handling eller 

avgjørelse som strever imot det som personen automatisk og impulsivt ville ha valgt å gjøre 

(Diamond, 2016). Begrepet inhibition control blir brukt for å betegne evnen til å utføre denne 

prosessen på en kontrollert måte. 

2.3.2 Planleggingsevne 

Planleggingsevne regnes som en kompleks eksekutiv funksjon (Diamond, 2016). Den betegner 

evnen til å planlegge en handling for å løse en oppgave eller utføre en målrettet handling på en 

adekvat måte. Planleggingsevne regnes som en kompleks eksekutiv funksjon siden den 

involverer flere kognitive prosesser. Den krever å holde målet i minnet, å planlegge en handling 
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ut fra gitt informasjon og gitte omstendigheter hvor flere trinn er nødvendig før målet er nådd. 

Planleggingsevne krever evnen til å ikke la seg avlede av distraktører. Den krever også en 

mental imaginering av mulige handlingsalternativer og evnen til å velge den som er best egnet 

basert på den mest aktuelle informasjonen (Diamond, 2016; Miyake et al., 2000). 

2.3.3 Utviklingen av eksekutive funksjoner 

Uavhengig av spørsmålet om EF er organisert som enhet eller som flere faktorer i barndommen 

og når en eventuell differensiering i faktorer begynner, sier forskningslitteraturen noe om 

utviklingen av EF generelt. 

Eksekutive funksjoner knyttes til flere områder i hjernen, men er, som tidligere nevnt, mest 

lokalisert i den fremre delen av hjernen, også kalt frontallappen (prefrontal korteks) 

(Jacobsen, Mello, Kochhann & Fonseca, 2017). Utviklingen av de eksekutive funksjonene 

henger sammen med utviklingen av hjernen generelt (Miyake et al., 2000). Man har funnet 

evidens for at utviklingen starter allerede i tidlig barndom, nemlig på slutten av det første 

leveåret (Blair, Zelazo & Greenberg, 2005; Weiland et al., 2014), og har en kraftig utvikling 

fra og med barnehagealder. Spesielt utpreget ser utviklingen av EF til å være fra 5-årsalderen 

til 8/9-årsalderen (Carlson et al., 2013; Fatzer & Roebers, 2012). Utviklingen av EF stopper 

ikke før i tidlig voksenalder, når den prefrontale korteksen er ferdig utviklet. Det har blitt 

funnet evidens for at tidlige EF predikerer EF senere i livet (Diamond, 2016). 

Flere faktorer kan påvirke utviklingen av EF, blant disse er alder, kjønn, sosioøkonomisk 

status (SES), søvn og kultur og individuelle forutsetninger som intelligens, språk eller 

motoriske ferdigheter (Carlson et al., 2013; Roebers et al., 2014). Likevel er ikke spørsmålet 

endelig besvart hvordan variasjonen i EF kan forklares. Det har også blitt foreslått at ID på EF 

i stor grad er genetisk begrunnet (Friedman et al., 2008). 

2.3.4 Betydningen av eksekutive funksjoner 

Det økte interesse for EF de siste to til tre tiårene kan på den ene siden ses i sammenheng med 

at det har blitt funnet komorbiditet av svake EF og ulike vansker os barn, spesielt med ADHD 

(attentiondeficit/ hyperactivity disorder) og autisme (Carlson et al., 2013). I nyere forskning har 

man utover det funnet indikasjoner for en sammenheng mellom oppmerksomhetsdefisit og 

utviklingsmessige språkvansker DLD (Baddeley, 2003; Garon et al., 2008; Leonard, 2014). Sett 
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i lys av diskusjonen om oppmerksomhet er en del av arbeidsminnet, er dette et interessant 

perspektiv på en mulig sammenheng eller årsakssammenheng mellom EF og språk. 

Nyere forskning har vist at ADHD og språkvansker ofte opptrer sammen. Cirka 25% av barn 

med ADHD har også språkvansker. Forskning om ADHD har vist at barn med ADHD også 

sliter med EF (Skogan, 2015). Dette sammen med indikasjoner på en sammenheng med EF og 

språkferdigheter reiser spørsmålet om det finnes underliggende kognitive årsaksfaktorer for 

språkvansker og ADHD, spesielt fordi man har funnet delvis de samme problemene hos barn 

som har disse vanskene, for eksempel oppmerksomhetsvansker og nedsatt arbeidsminne (Einbu 

& Haugland, 2018; Leonard, 2014). 

Betydningen av EF er ikke bare koblet til ulike vansker eller diagnoser. Først og fremst er EF 

viktige for læring generelt og står i tett sammenheng med generell livsmestring hos barn og 

voksne. Så har EF blitt relatert til livskvalitet, sosial-emosjonal utvikling og akademisk suksess 

(Gooch et al., 2016; Kaushanskaya et al., 2017; Röthlisberger et al., 2013; Weiland et al., 2014). 

EF blir ansett som relatert til Theory of Mind, som refererer til mentale antagelser om seg selv 

og andre og omfatter også bevisstheten om at disse antagelsene ikke nødvendigvis tilsvarer 

realiteten (Carlson et al., 2013). Lave EF predikerer generelle problemer senere i livet som 

kriminalitet, alkoholmisbruk og lav SES. EF anses som grunnleggende for at barn er 

skolemodne, for eksempel evnen til å holde selv-disiplin, impulskontroll, være fokusert og 

oppmerksom og evnen til å leke med mentale forestillinger og tanker (Diamond, 2016; Gooch 

et al., 2016). Det finnes evidens for at EF i førskolealder predikerer senere skolesuksess 

(elementary school og college) (Raver et al., 2011; Roebers et al., 2011; Weiland et al., 2014). 

Diamond (2016) understreker på bakgrunn av dette det store behovet for gode strategier som 

fremmer utvikling av EF hos førskolebarn, spesielt for barn fra familier med lav SES. 

Röthlisberger et al. (2013) foreslår at svake EF muligens kan anses som markør for senere 

akademiske vansker. Denne undersøkelsen skal derfor bidra til å gi et mere detaljert bilde om 

og i hvilken grad enkelte EF bidrar til utvikling av spesifikke preakademiske ferdigheter (Blair 

& Razza, 2007; Harvey & Miller, 2017; Roebers et al., 2011). 

2.3.5 Eksekutive funksjoner og intelligens 

Det er viktig å skille mellom EF og intelligens. Det ville sprenge oppgavens rammer å gå 

nærmere inn på diskusjonen om hva intelligens egentlig er, men den kan forkortet beskrives 

som den individuelle generelle evnen til å oppfatte, til å tenke og til problemløsning (Raaheim 
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& Teigen, 2018). Med nonverbal intelligens menes en form for intelligens som er uavhengig 

av det verbale språket, og det er denne typen intelligens som er kartlagt i denne undersøkelsen. 

Sammenhengen mellom EF og intelligens er ikke ferdig utforsket, og det pågår for eksempel et 

aktuelt prosjekt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) om akkurat dette 

temaet (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2018). Friedman et al. (2006) har 

funnet at updating er relatert til intelligens hos voksne, men ikke shifting og inhibition 

(Friedman et al., 2006). Flere nyere studier har funnet overlapping mellom EF og intelligens. 

Både Brygdes (2012), Tillman, Nyberg, & Bohlin (2008) og Conway et al. (2003) fant i sine 

undersøkelser at EF, spesielt arbeidsminne, predikerte barns intelligens. Dette tyder på at EF 

og intelligens er relaterte og har felles varians. Intelligens (nærmere sagt nonverbal intelligens) 

blir brukt som kontrollvariabel i min studie for å kunne analysere bedre hvordan EF eventuelt 

predikerer grammatikkforståelsen utover det som kan regnes som mer generelle kognitive 

evner. 

2.4 Hvordan kan reseptiv grammatikk og eksekutive 

funksjoner måles? 

For å kunne beskrive og analysere ID i reseptiv grammatikk i sammenheng med EF, er det 

nødvendig å måle nettopp reseptiv grammatikk og EF for å få et datasett som grunnlag for 

statistiske analyser. Psykometrien er et eget fagfelt som omhandler teoretiske tilnærminger og 

metoder for måling av psykologiske fenomener som evner, følelser eller holdninger (Malt, 

2017). Jeg refererer til De Ayala (2009) når jeg her skal beskrive den sentrale tankegangen i 

forbindelse med slike målinger. 

Den grunnleggende utfordringen består i at vi ikke kan observere reseptiv grammatikk eller 

eksekutive funksjoner direkte. Disse begrepene kan betegnes som uobserverbare eller latente 

variabler. For å kunne måle latente variabler må vi definere hvilke observasjoner som kan gi 

oss informasjon om de uobserverbare fenomenene. Denne prosessen kaller man for 

operasjonalisering. Den innebærer at vi lager oss en teori om hvilke observerbare 

manifestasjoner den latente variabelen kan ha. Så ligger utfordringen i å utforme eller velge 

måleinstrumenter som reflekterer akkurat disse observerbare manifestasjonene. Her spiller det 

såkalte «task-impurity»-problemet en rolle, nemlig utfordringen knyttet til at alle tester krever 

ferdigheter av testpersonen som egentlig ikke er ment til å måles og som kan «forurense» 

resultatet (Miyake et al., 2000). Et eksempel er tekstoppgaver i matematikk som ikke bare 
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krever matematikkferdigheter, men også språkferdigheter. Persepsjonelle og motoriske 

ferdigheter er alltid involvert. Hvordan vet vi at vi måler reseptiv grammatikk? – for å bruke en 

av de latente variablene i den foreliggende undersøkelsen som eksempel. Man kommer frem til 

en teoretisk forståelse av hva som er reseptiv grammatikk og til begrunnete antagelser om 

hvordan reseptiv grammatikk «viser seg» hos barn – for eksempel idet det viser seg at et barn 

forstår forskjellen mellom ler og lo eller at det forstår en setning der det er brukt hverken/eller 

i syntaksen. Så velger eller lager man (her forskergruppen som har konseptualisert NumLit) et 

kartleggingsverktøy som egner seg til å reflektere nettopp dette – nemlig om barn forstår de 

konkrete grammatiske konstruksjonene eller ikke, i dette tilfelle Test for Reception of Grammar 

2 (TROG 2) (Bishop, Lyster, & Horn, 2009). Testen ble standardisert og normert for norske 

forhold for å «sikre» at den  virkelig måler barnas grammatikkforståelse. Man har sett at testen 

kan brukes for å finne barn som strever med grammatikken, og at den er hensiktsmessig for å 

måle reseptive grammatikkferdigheter (Bishop et al., 2009). Den teoretiske forståelsen av hva 

grammatikk er og konkretiseringen i valget av testen står altså i tett sammenheng. 

Det er relevant for validiteten (gyldigheten) av en studie, hvordan og på hvilken bakgrunn 

målingene er utført. Dette blir nærmere forklart i metodekapittelet. 

2.5 Eksekutive funksjoner og språk 

Med utgangspunkt i evidensen for at lave språkferdigheter er relatert til lave EF målt i utvalg 

med barn med lave språkferdigheter og evidens for en relasjon mellom EF og språk i typisk 

utviklete populasjoner har det kommet studier om sammenhengen mellom EF og ulike 

språkvariabler (Fatzer & Roebers, 2012; Ibbotson & Kearvell-White, 2015; Kaushanskaya et 

al., 2017). 

Retningen i relasjonen er uavklart som tidligere nevnt (Gooch et al., 2016). Bishop og kollegaer 

foreslår tre mulige relasjoner mellom EF og språk på bakgrunn av komorbiditeten mellom 

språkvansker og svake EF (Bishop, Nation, &Patterson, 2014; Gooch et al., 2016). En mulighet 

er ifølge forfatterne at EF er en av årsaksfaktorene til språkutvikling (for eksempel ved at god 

oppmerksomhet gjør innlæring av nye ord lettere). Videre kan en omvendt retning av 

kausalsammenhengen tenkes, nemlig at språkferdigheter påvirker utviklingen av EF, for 

eksempel fordi barn benytter seg av inner speech (det vil si at de snakker med seg selv «inni 

seg») når de løser EF-oppgaver. Den tredje muligheten kan være at språkferdigheter og EF kan 
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tilbakeføres til felles underliggende genetiske faktorer som forklarer korrelasjonen i den tidlige 

utviklingen. Gooch et al. (2016) påpeker at det i tillegg kan tenkes et fjerde alternativ, nemlig 

at det er en kausalsammenheng mellom EF og språk, men at retningen kan endre seg i løpet av 

utviklingen i og med at begge kompetanseområdene utvikler seg i en resiprok interaksjon. 

Forskningsresultatene indikerer ulike forklaringer av årsakssammenhengen mellom EF og 

språk. Som beskrevet i kapittelet over, finnes det holdepunkter for at EF i barnehagealder 

predikerer akademiske ferdigheter og «skolesuksess» i skolealder, for eksempel lesing, skriving 

og regning. Samtidig er det fremdeles behov for videre forskning om hvorvidt EF predikerer 

preakademiske ferdigheter som fonologisk bevissthet og semantisk forståelse, men også tidlige 

matematikkferdigheter (telling, tidlig aritmetikk) (Roebers et al., 2011).  

Jeg presenterer i dette kapittelet relevante forskningsresultater om sammenhengen mellom EF 

og språk generelt, og om EF og grammatikk spesielt. Studier som fokuserer på EF og tidlige 

matematikkferdigheter skal jeg ikke presentere her fordi matematikkferdigheter ikke er del av 

analysen min. Studiene blir presentert etter design: tverrsnittstudier, longitudinelle studier, 

eksperimentelle studier. 

2.5.1 Tverrsnittstudier 

Man har funnet at evnen til å kontrollere inhibition control predikerer grammatiske ferdigheter. 

Ibbotson og Kearvell-White (2015) har gjennomført en tverrsnittstudie med 81 5-åringer med 

normal språkutvikling. Grammatiske ferdigheter ble testet med Paste tense task 20 (PTT-20). I 

PTT-20 blir barna lest for tre sammenhengende setninger som inneholder samme verb, og de 

skal fullføre den siste setningen, hvor verbet mangler, ved å si den forventete verbformen i 

preteritum (for eksempel This boy is walking. He walks everyday. Yesterday he...?) Inhibition 

ble kartlagt ved hjelp av Sun-Moon-Stroop. Her vises barna bilder av sol og bilder av måne. 

Først skal barna benevne sol og måne korrekt, i andre omgang skal de benevne sol med «måne» 

og måne med «sol». I denne studien var inhibition control en bedre prediktor for grammatiske 

ferdigheter enn vokabular eller alder. Forskerne forklarer dette med at det å lage den rette 

grammatikalske formen av ordet krever en kognitiv funksjon som undertrykker en uønsket 

respons.  

En annen tverrsnittstudie ble gjennomført av Kaushanskaya et al. (2017). De ville gi et metodisk 

bidrag om hvordan spesifikke EF kan måles nøyaktig. Dessuten ville de undersøke hvordan 

språkferdigheter kan påvirkes gjennom å trene spesifikke EF dersom det finnes indikasjoner på 
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en årsakssammenheng. De brukte en Latent variable approach og faktoranalyse og målte 

updating, inhibition og shifting ved å bruke to tester til hver av disse funksjonene. Dette er en 

metodisk styrke fordi metoden minsker «task-impurity»-problemet. Kaushanskaya og kollegaer 

fant at nonverbal updating korrelerer med reseptivt språk, og at nonverbal inhibition predikerer 

reseptiv syntaks, når det er kontrollert for alder, intelligens og SES, og etter at ikke-signifikante 

prediktorer var fjernet. Reseptivt språk kunne predikeres med 5,2% gjennom updating. 

Reseptivt språk ble testet med Clinical Evaluation of Language Fundamentals - CELF-IV. 

Deltakergruppen besto her av 71 skolebarn i alderen 8 til 11 år og med normal språkutvikling.  

Forfatterne tolker funnene slik at de nevnte eksekutive funksjonene kan anses som 

underliggende kognitive funksjoner for språkferdigheter. 

I en tverrsnittstudie med 182 barn i alderen 3 til 5 år undersøkte White et al. (2017) relasjonen 

mellom EF og flere språklige komponenter fordi de fleste studier fokuserer på EF og vokabular. 

Alle barn kom fra familier med lav SES.  Sammenhengen mellom EF og de tre språklige 

komponentene syntaks, vokabular, språkinnlæring (language learning) - samlet i en 

språkvariabel – ble undersøkt. Videre analyserte de hvordan EF bidrar til hver av disse 

språkkomponentene. De språklige komponentene syntaks, vokabular og language learning ble 

målt med Quick Interactive Language Screener (QUILS) som er et kartleggingsverktøy for 

reseptive språkferdigheter. EF ble målt med Executive Function Early Childhood Computer 

Task (EFECCT) som inneholder oppgaver som krever, inhibition, oppmerksomhet og 

fleksibilitet. Ifølge deres analyse predikerer EF vokabular med 20%, syntaks med 21% og 

language learning med 13% etter at det er kontrollert for alder, kjønn og etnisitet. 

Forskergruppen konkluderer med at EF er mulig årsaksfaktor for utfallet av språkferdighetene. 

En tverrsnittstudie for å undersøke korrelasjon mellom setningsforståelse og arbeidsminne ble 

gjort av Montgomery og Evans (2009). De sammenlignet 24 barn med DLD med to 

kontrollgrupper. Den ene kontrollgruppen (18 barn) matchet i forhold til alder, den andre 

kontrollgruppen (16 barn) matchet i forhold til språkferdigheter og minnekapasitet. Ifølge deres 

analyser korrelerer vansker med kompleks reseptiv grammatikk med begrenset 

arbeidsminnekapasitet hos barn med DLD. Barna med DLD skårer likt som kontrollgruppene 

på testene som kartlegger forståelsen av enkel grammatikk. Kontrollgruppen som matchet i 

forhold til språkferdigheter og minnekapasitet trengte ikke å mobilisere minnefunksjonen i like 

stor grad som undersøkelsesgruppen. Forskergruppen konkluderer med at forståelse av 

setninger med både enkel og kompleks grammatikk krever arbeidsminnekapasitet hos barn med 
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DLD, og at problemer med forståelse av kompleks grammatikk ikke kun kan forklares med en 

deficit i forhold til syntaks (Montgomery & Evans, 2009). De to følgende tverrsnittstudiene om 

barn med DLD underbygger resultatene fra Montgomery og Evans. 

Den nederlandske tverrsnittstudien av Vugs, Hendriks, Cuperus og Verhoeven (2014) er en av 

de første studiene som har undersøkt om barn med DLD presterer annerledes enn barn uten 

DLD med henblikk på arbeidsminne og (andre) eksekutive funksjoner. Undersøkelsesgruppen 

besto av 58 4-5-åringer med DLD. Kontrollgruppen, barn uten DLD, var like stor og matchet i 

forhold til alder, kjønn og intelligens. Resultatene viser at barna med DLD har svakere 

ferdigheter enn barna i kontrollgruppen i forhold til inhibition, shifting, emosjonell kontroll og 

planlegging. Vugs et al. konkluderer med at barn med DLD har nedsatt arbeidsminnefunksjon. 

Spesielt ser de indikasjoner for at det verbale og det visuospatiale arbeidsminnet er berørt. De 

påpeker at disse funnene burde tas med i utredning av barn og i vurderingen av hvilke tiltak 

som kan hjelpe barn med DLD best. Konkret foreslår de at visuell støtte, som ofte er brukt som 

hjelpemiddel til barn med DLD, kun burde brukes når den ikke krever arbeidsminnefunksjon 

(Vugs et al., 2014). 

I tråd med studien til Vugs et al. fant Conti-Ramsden et al. (2015) lignende tendenser i sin 

tverrsnittstudie hvor 45 grunnskolebarn med DLD og 46 barn uten DLD i kontrollgruppen 

(gjennomsnittsalder på 9 år og 10 måneder) deltok i en studie om sammenhengen mellom 

grammatikkforståelse og ulike minnesystemer. Hovedkonklusjonen er at flere minnesystemer 

predikerer reseptiv grammatikk hos barn med DLD, blant annet arbeidsminne. 

Fatzer og Roebers (2012) fokuserte i sin studie på retningsforholdet mellom språk og EF i 

barndommen. Spesielt tok de for seg spørsmålet om og i hvilken grad språkferdigheter bidrar 

til utvikling av EF. Som teoretisk bakgrunn refererer de til forskningsresultater som viser at 

inner speech, for eksempel verbalisering av proseduren mens testoppgavene utføres eller 

verbalisering av mulige responsalternativer, assosieres med bedre EF (Fatzer & Roebers, 2012; 

Weiland et al., 2014). Målet med studien var å finne ut om articulatory suppression hadde en 

effekt på barnas skåringer på EF-tester (test for Cognitive Flexibility Task og Complexe Span 

Task, Fatzer & Roebers, 2012). Articulatory suppression betegner prosessen hvor 

arbeidsminnefunksjonen blir hemmet fordi testpersonen snakker uavbrutt mens den jobber med 

oppgaver som krever arbeidsminnefunksjon. For eksempel kan dette være når testpersonen 

repeterer en stavelse eller et non-sense-ord. En annen mulighet for articulatory suppression er 

tapping, hvor testpersonene «tapper» med foten eller hånden samtidig som de skal løse 
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oppgaver. Forskerparet testet en gruppe med 20 6-åringer og en gruppe med 20 9-åringer i tre 

testrunder per gruppe og sammenlignet prestasjonene deres. I første testrunde gjennomførte 

barna tester om EFer. I testrunde nummer to gjennomførte de de samme oppgavene, men da 

mens de repeterte stavelsen «da» i en hastighet på cirka 2 ganger per sekund. I den siste 

testrunden skulle barna tappe med foten mens de utførte oppgavene om EF. Resultatene deres 

viser at barna presterte dårligere på EF i testrunde to og tre. Effekten var størst i gruppen med 

9-åringene. Fatzer og Roebers tolker resultatene slik at verbalisering bidrar substansielt til 

utvikling av EF fordi verbaliseringen støtter minnefunksjonen og understreker behovet for 

observasjonsstudier som kan fange opp den spontane talen til barna (Fatzer & Roebers, 2012). 

De konkluderer med at resultatene deres bekrefter at språk er en underliggende faktor for 

utviklingen av EF i barndommen.  

2.5.2 Longitudinelle studier 

En longitudinell studie med to måletidspunkter har undersøkt skolemodenhet i sammenheng 

med EF (Roebers et al., 2011). Tilsammen 264 barn mellom 5 og 6 år ble delt i to kohorter med 

160 5-åringer og 104 6-åringer. Alle barn ble testet to ganger med ett år mellom 

måletidspunktene, det vil si at barna var henholdsvis 6 og 7 år på det andre måletidspunktet. De 

undersøkte både utviklingen av spesifikke komponenter av EF over tid og innflytelsen av 

læringskonteksten. I tillegg undersøkte de om EF muligens predikerer preakademiske 

ferdigheter. Jeg skal redegjøre for metodene og resultatene deres som angår EF og språk. 

Updating («backward colour recall task»), inhibition (med Fruit-Stroop-testen) og kognitiv 

fleksibilitet ble kartlagt. Tilgang til ekspressivt vokabular ble kartlagt med to tester om verbal 

flyt. I den ene testen skulle barna nevne så mange dyr og dagligvarer som mulig i løpet av 

henholdsvis ett minutt. Den andre testen målte benevningshastighet ved at barna skulle benevne 

40 bilder av ulike objekter så raskt som mulig. Analysene viser at reseptive og ekspressive 

språkferdigheter (testet med deltester av den tyske versjonen av Wechsler Intelligence Scale), 

alder og inhibition forklarte 48% av variansen til leksikalsk tilgang etter at det var kontrollert 

for SES, nonverbal intelligens, prosesseringshastighet og læringskontekst. Roebers et al. 

konkluderer med at reseptive og ekspressive språkferdigheter var den største prediktoren for 

leksikalsk tilgang, men at inhibition gir et lite unikt bidrag. De påpeker at rask tilgang til 

ordforrådet henger tett sammen med språklige ferdigheter, spesielt semantisk forståelse, og at 

det derfor er grunn til å anta at inhibition muligens bidrar til flere komponenter av 

språkferdigheter enn tilgang til ordforråd.  
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Weiland et al. (2014) legger til grunn at det finnes en konsensus i litteraturen om at EF spiller 

en viktig rolle for utviklingen av språkferdigheter i førskolealder og ville bidra til å forklare 

sammenhengen mellom enkelte komponenter av disse funksjonene. Derfor gjennomførte de en 

longitudinell studie med to måletidspunkt for å undersøke sammenhengen mellom EF og 

reseptivt vokabular. De testet 4 år gamle barn i begynnelsen og på slutten av preschool i USA. 

På det første måletidspunktet testet de 1049 barn, på det andre måletidspunktet testet de 400 

tilfeldig utvalgte barn fra denne gruppen. Arbeidsminne (testet med Backward Digit Span og 

Forward Digit Span), shifting og inhibition, samt reseptivt vokabular ble kartlagt. De fant at EF 

i begynnelsen av preschool var en signifikant prediktor for reseptivt vokabular på slutten av 

skoleåret. Derimot gir deres resultater ikke holdepunkter for den omvendte retningen av 

sammenhengen mellom EF og reseptivt vokabular. Reseptivt vokabular på det første 

måletidspunktet predikerer ikke EF på det andre måletidspunktet etter at det var kontrollert for 

EF på det første måletidspunktet. 

Disse funnene er i tråd med resultatene fra Welsh et al. (2010) som også tyder på at ferdigheter 

i literacy i begynnelsen av preschool ikke predikerte EF på slutten av preschool, mens EF i 

begynnelsen av preschool predikerte literacy på slutten av skoleåret. 

Weiland et al. (2014) konkluderer med at resultatene bidrar til å forstå årsakssammenhengen 

mellom EF og reseptivt vokabular dithen at EF spiller en viktig rolle for utviklingen av 

vokabular hos 4-5-åringer. 

En longitudinell studie med fire måletidspunkt ble gjennomført av Gooch et al. (2016). Som de 

selv påpeker er denne studien unik med tanke på det lange perspektivet og de omfattende 

målingene av ulike variabler. Med utgangspunktet i observasjonen at barn med språkvansker i 

førskolealder og tidlig skolealder ofte også har svakt utviklete EF, ville de undersøke om 

språkferdigheter tidlig i livet muligens predikerer EF senere. Som alternativ hypotese 

undersøkte de om årsakssammenhengen kan være omvendt, nemlig om EF i tidlig barndom 

predikerer språkferdigheter senere i barndommen. Deltakergruppen var cirka 240 barn som alle 

var i risikogruppen for å utvikle lesevansker. Datagrunnlaget for analysen er hentet fra 

måletidspunkt 2 til 5 (T2 til T5) i studien. Barna var 4 – 5 år på T2, 5 - 6 år på T3, 6 - 7 år på 

T4 og 7-9 år på T5. På bakgrunn av bekreftende faktoranalyse (Confirmatory Factor Analysis, 

heretter forkortet CFA) antar forfatterne at EF og språk er separate, men korrelerende konsepter. 

Videre viser resultatene deres at både språk (reseptivt og ekspressivt vokabular, syntaks og 

setningsforståelse og -gjentagelse) og EF (inibition, visuo-spatialt arbeidsminne, 
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oppmerksomhet) utvikler seg stabilt fra T2 til T5. De konkluderte med at tidlige 

språkferdigheter ikke hadde signifikant innflytelse på senere EF, og at det ikke var signifikant 

innflytelse i omvendt retning heller. EF målt på T3, men ikke språkferdigheter, predikerte 

oppmerksomhet og atferd (impulsivitet og hyperaktivitet) målt på T4 og T5. Gooch og kollegaer 

konkluderer med at EF og språkferdigheter ikke predikerer hverandre i stor grad i et 

longitudinelt perspektiv, selv om vansker med EF og språkvansker ofte opptrer sammen. Videre 

konkluderer de med at EF og språk ser ut til å ha separate utviklingskurver, og at lave 

ferdigheter i noen av disse funksjonene krever ulike tiltak. 

Ifølge dem blir denne konklusjonen støttet av manglende evidens for at intervensjoner til 

trening av spesifikke aspekter av EF, for eksempel arbeidsminne, har positiv effekt på 

språkferdigheter eller leseferdigheter. De refererer her til en review av Melby-Lervag og Hulme 

(2013) (Gooch et al., 2016). 

2.5.3 Eksperimentelle studier 

Forskningen om kausalsammenhengen mellom EF og språk har ikke foregått lenge (Gooch et 

al., 2016). Det finnes få eksperimentelle studier om sammenhengen mellom EF og språk og 

meg bekjent er det ingen eksperimentell studie om forholdet mellom EF og grammatikk hos 

norske førskolebarn. 

Chicago School Readniness Project (CSRP) er en omfattende amerikansk studie med 543 

førskolebarn fra familier med lav inntekt som deltakere. Studiens formål var å fremme disse 

barnas forutsetninger til å være skoleklare gjennom tiltak på flere områder innenfor 

selvregulering og preakademiske ferdigheter. Bakgrunnen var funn om at barn fra fattige 

familier som gruppe presterer dårligere på skolen enn barn fra ressurssterke familier (Raver et 

al., 2011). Det viste seg at EF (inhibition i forhold til oppmerksomhet og handling) forbedret 

seg signifikant i de førskoleklassene hvor lærerne hadde gjennomgått et opplæringsprogram 

gjennom CSRP. Også barnas ferdigheter i vokabular, bokstavkunnskap, ekspressivt språk og 

tidlige matematikkunnskaper forbedret seg signifikant mere enn hos barna i kontrollgruppen. 

Videre fant forskerne evidens for at EF i førskoleåret predikerte matematikk- og leseferdigheter 

3 år senere (Diamond, 2016; Raver et al., 2011). Til tross for at målet med denne studien ikke 

var å analysere hvordan enkelte EF påvirker spesifikke språkkomponenter, viser resultatene at 

EF er assosiert med leseferdigheter. 
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Studien til Novick et al. (2014) hadde som formål å undersøke om forbedring av generelle EF 

kan bidra til forbedring av spesifikke komponenter av språkferdigheter. Deltakergruppen besto 

av 43 engelskspråklige unge voksne fra USA uten form for sykdomshistorie eller diagnoser 

relatert til læringsvansker eller nevrologiske problemer. Metoden var en dobbeltblind pretest-

posttest studie, det vil si at hverken deltakere eller lærerne var klar over om deltakerne tilhørte 

undersøkelsesgruppen eller kontrollgruppen. Deltakerne måtte lese tekster som inneholdt 

setninger som kunne misforstås. Det viste seg at de deltakerne som hadde gjennomgått trening 

av EF var bedre til å re-tolke meningen i forvirrende setninger. Dette ble målt gjennom analyse 

av øyebevegelsene til testpersonene (Novick et al., 2014). Forskerne konkluderer med at 

resultatene indikerer at enkelte språklige ferdigheter kan forbedres gjennom trening av 

generelle EF. Studien bidrar dermed til forståelsen av kausalsammenhengen mellom EF og 

språk. 

2.6 Oppsummering av teoretisk bakgrunn og samlet 

vurdering av empiriske funn 

Reseptiv grammatikk betegner forståelsen av grammatiske strukturer. Utviklingen av 

grammatikk kan ses som del av en dynamisk og kompleks utvikling av ulike sider ved språket 

og andre kognitive systemer (Kristoffersen et al., 2011). Ifølge en kognitivistisk posisjon skjer 

språktilegnelse gjennom dynamiske prosesser som involverer flere kognitive områder, og 

utviklingen av grammatikk skjer sammen med andre språkferdigheter. Forskning på ID i 

grammatikkforståelse er meningsfull basert på denne teorien (Kidd et al., 2018). Chomskys 

teori om en universalgrammatikk går ut fra at grammatikk er et uvariert system som ibor alle 

mennesker, og har blitt kritisert av kognitivistiske og konstruktivistiske tilnærminger. Det 

finnes evidens for at grammatikk og vokabular utvikler seg sammen, men det er ikke avklart 

hvorvidt man kan snakke om en årsakssammenheng. Det kan tenkes at barnet er avhengig av 

en viss mengde ord for å lage grammatiske strukturer, men det foreslås også en mulig 

påvirkning av felles underliggende funksjoner som fremmer både vokabular og grammatikk 

(Goodman & Bates, 1997; Hoff et al., 2018; Jiang et al., 2018). Grammatiske vansker blir regnet 

som markør for språkvansker, men det er uavklart om det finnes en isolert grammatisk 

språkvanske (Conti-Ramsden et al., 2015; Kristoffersen et al., 2011). 

Eksekutive funksjoner er et paraplybegrep som betegner et sett av kognitive funksjoner som 

underligger målrettet atferd og tanker og involverer blant annet oppmerksomhet, planlegging 
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og selvregulering (Best & Miller, 2010; Goldstein & Naglieri, 2014; Kaushanskaya et al., 

2017). EF anses som organisert som et enhetlig konstrukt i tidlig barndom frem til førskolealder, 

mens man kan skille mellom flere funksjoner senere i utviklingen (Karr et al., 2018; Weiland 

et al., 2014; Wiebe et al., 2008). Disse antar man er separate, men likevel tett relaterte til 

hverandre (Miyake & Friedman, 2012). Som kjernekomponenter regnes updating, shifting, 

inhibition, arbeidsminne. Mer komplekse EF er planleggingsevne, problemløsning og mental 

fleksibilitet (Diamond, 2016; Miyake & Friedman, 2012). Eksekutive funksjoner i barndommen 

har fått økt oppmerksomhet fordi disse kognitive kontrollfunksjonene er viktige for mange 

områder i livet som akademisk suksess og sosio-emosjonal utvikling (Diamond, 2016; Gooch 

et al., 2016; Kaushanskaya et al., 2017; Röthlisberger et al., 2013; Weiland et al., 2014). Svake 

EF opptrer ofte sammen med språkvansker og ADHD (Baddeley, 2003; Einbu & Haugland, 

2018; Garon et al., 2008; Leonard, 2014). Reseptiv grammatikk og eksekutive funksjoner er 

abstrakte begreper og dermed ikke observerbare, latente variabler som må operasjonaliseres før 

de kan måles (De Ayala, 2009). Det er relevant for studiens validitet, i hvilken grad 

måleinstrumentene tilpasses de teoretiske konseptene. Latent variable approach og CFA som 

analysemetode har vist seg som nyttig for å få større innsikt i organiseringen av EF 

(Kaushanskaya et al., 2017; Miyake & Friedman, 2012). 

Relevante studier om forholdet mellom EF og språk viser at EF korrelerer med språk. EF 

predikerer språkutviklingen og språkferdigheter, blant annet reseptivt språk og grammatikk, 

vokabular, language learning og re-tolkning av setninger (Roebers et al., 2011; Weiland et al., 

2014; Welsh et al., 2010; White et al., 2017). Arbeidsminne er assosiert med reseptiv 

grammatikk hos barn med DLD (Conti-Ramsden et al., 2015; Montgomery & Evans, 2009; 

Vugs et al., 2014). Det finnes indikasjoner for at språkferdigheter predikerer EF, for eksempel 

at inner speech eller verbaliseringer kan fremme planleggingsevne (Fatzer & Roebers, 2012). 

Én longitudinell studie støtter ikke disse funnene, men viser at EF og språk ikke predikerer 

hverandre i stor grad, og konkluderer med at funksjonene utvikler seg separat (Gooch et al., 

2016). Det finnes få eksperimentelle studier som belyser kausalsammenhenger mellom språk 

og EF. Det er behov for flere studier som evaluerer sammenhengen mellom enkelte 

språkvariabler og spesifikke komponenter av eksekutive funksjoner. 
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3 Metode 

I dette kapittelet presenteres forskningsdesign og – metode, samt utvalget og prosedyren ved 

innsamling av data. Videre redegjøres det for betydningen av validitet og reliabilitet. Så 

foretas en vitenskapsteoretisk plassering av studien, og det diskuteres forskningsetiske hensyn 

knyttet til undersøkelsen. 

3.1 Design og metode 

Formålet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom eksekutive funksjoner og 

reseptiv grammatikk hos norske 5-åringer. Undersøkelsen anvender en kvantitativ metode med 

et ikke-eksperimentelt design, også kalt passiv-observasjon-design (Lund 2015). De 

tilgjengelige data er fra ett måletidspunkt, slik at studien er en tverrsnittstudie. Studien er 

deskriptiv, ved at den prøver å beskrive virkeligheten slik den er uten å påvirke eller manipulere 

variablene gjennom tiltak (Kleven, 2015). Dette medfører at det ikke er mulig å trekke 

slutninger om årsak-virkning-sammenhenger slik det hadde vært mulig i eksperimentelle design 

som er best egnet for å undersøke kausalsammenhenger (Lund, 2015).  

Grunnleggende trekk ved kvantitative metoder er å dele inn forskningsfeltet i spesifikke 

variabler og å bruke objektive målinger, tall og statistikk (Befring, 2016). Resultatene fra 

testene har tallformat og er datagrunnlaget for den statistiske analysen. Deskriptiv statistikk, 

bivariat korrelasjonsanalyse og hierarkisk multippel regresjonsanalyse blir brukt som 

analysemetoder. Alle statistiske analysene er utført ved hjelp av det statistiske 

analyseprogrammet SPSS (IBM, SPSS Statistics for Windows, Version 25.0), bortsett fra 

beregningen av Revelles omega total som er utført i det statistiske analyseprogrammet R. 

3.2 Utvalg 

Den foreliggende studien inngår i det longitudinelle forskningsprosjektet Development of 

numeracy og literacy in children (NumLit) ved Instituttet for Spesialpedagogikk ved 

Universitetet i Oslo som følger barn fra de er 5 til de er 18 år. Utvalget i denne undersøkelsen 

er tilknyttet NumLit-prosjektet og består av 244 5-åringer. Av de opprinnelig 254 barna i 

utvalget ble 10 barn ekskludert på grunn av manglende eller feil data slik at dataanalysen er 

basert på 244 barn. Alle barn i utvalget er enspråklige med norsk som morsmål og har ingen 
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lære- eller språkvansker. Barna går i barnehager i Lørenskog kommune, Skedsmo kommune og 

Oppegård kommune. Kommunene ble valgt fordi forskergruppen i NumLit-prosjektet anså 

disse kommunene for å være representative for den norske befolkningen med henblikk på 

utdanning og sosioøkonomisk bakgrunn, og fordi de er relativt lett tilgjengelige fra Oslo. 

Foreldrene til alle barn i målgruppen ble spurt om deltagelse i prosjektet via barnehagepersonell 

slik at utvalget ikke er selektivt. Forskergruppen informerte barnehageansatte i egne møter i 

forveien. Barnehagene var behjelpelige med å sende ut samtykkeskjema til foreldrene. 

3.3 Innsamling av data 

Barnas evner ble kartlagt med et testbatteri som til dels inneholder etablerte, standardiserte 

tester eller deler av disse, og til dels testmateriell som ble spesielt utviklet til prosjektet.  Testene 

ble administrert av cirka 20 forskningsassistenter som i forveien hadde fått opplæring i 

administrasjon av testene. Testingen foregikk fra desember 2017 til begynnelsen av mars 2018. 

Kartleggingen var delt i tre testrunder, og hver testrunde varte mellom 45 og 70 minutter. Det 

var alltid den samme forskningsassistenten som testet et barn på alle tre runder. Selve testene 

var ukjente for barna. Testingen foregikk i et skjermet rom i barnehagen. Barna fikk et 

klistremerke for hver oppgave de var ferdig med og et diplom på slutten av hver testrunde. Det 

ble tatt lydopptak fra alle testsituasjoner. 

3.4 Variablene og kartleggingsverktøy 

Tabell 1 gir en oversikt over variablene og måleinstrumentene (testene) som er relevant for min 

undersøkelse og grunnlaget for analysen. 

Variabel Måleinstrument/ test 

Reseptiv grammatikk TROG-2 

Planleggingsevne Tower of London 

Inhibition Nepsy Inhibition 

Arbeidsminne Backward Digit Span, Listening Recall 

Vokabular BPVS II 

Nonverbal intelligens Matrix Reasoning 

 

Tabell 1. Oversikt over variablene og måleinstrumentene (testene) 
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3.4.1 Kartlegging av variabelen reseptiv grammatikk 

Grammatikkforståelse ble kartlagt ved hjelp av den opprinnelig engelske Test for Reception of 

Grammar 2 (TROG-2) som er et instrument for vurdering av grammatisk forståelse hos barn og 

ungdom i aldersspennet 4 - 16 år. Testen er normert for norske forhold på 950 barn (Bishop et 

al., 2009). I denne testen lytter barna til en setning og ser samtidig på fire bilder. Så bes barnet 

om å peke på det bildet som passer best til setningen. Testen består av tilsammen 80 oppgaver 

fordelt på 20 blokker hvor blokkene har fokus på ulike grammatiske komponenter, for eksempel 

nektende setning eller reversibel passiv. Setningene har stigende vanskelighetsgrad med 

henblikk på setningslengde og grammatisk kompleksitet. Det ble brukt en elektronisk versjon 

av TROG-2. Den ble lagd av Athanassios Protopapas fra Instituttet for Spesialpedagogikk ved 

Universitetet i Oslo spesielt til NumLit-prosjektet. Både administreringen og skåringen er i tråd 

med manualene til den analoge versjonen av testen, men er tilpasset en PC-basert presentasjon 

og skåringsmetode. Testen skal gi innsikt i det enkelte barns evne til å forstå ulike grammatiske 

fenomener som syntaks (for eksempel innskutt relativsetning), entall og flertall av substantiver 

eller komparativ. Det er brukt et enkelt vokabular for å minske faren for at svake leksikalske 

ferdigheter påvirker utfallet av grammatikkforståelsen. Organiseringen i blokker om 

henholdsvis et grammatisk fenomen med fire oppgaver i hver blokk minker sannsynligheten 

for at et barn tilfeldigvis svarer riktig på alle oppgaver innenfor blokken (Bishop et al., 2009). 

Valget av distraktorene gjør det mulig å vurdere individuelle feilmønstre som igjen kan hjelpe 

å analysere hva forståelsesproblemet til barnet er, slik at barnet kan få adekvat støtte i tilfelle 

det trengs. I oppgaven blir testen omtalt som TROG. 

3.4.2 Kartlegging av variabelen planleggingsevne 

Tower of London er en deltest fra første utgave av NEPSY og er ment til å kartlegge barnas 

planleggingsevne (Cheetham, Rahm, Kaller & Unterrainer, 2012; Korkman et al., 1998a). 

NEPSY står for A Developmental NEuroPSYchological Assessment (Korkman, Kirk & Kemp, 

1998b). NEPSY-II er den reviderte utgaven av NEPSY og har vært tilgjengelig på norsk siden 

2014. Testbatteriet er et verktøy for å kartlegge den kognitive fungeringen av barn og unge i 

alderen 3 til 16 år. Blant andre områder blir eksekutive funksjoner og oppmerksomhet kartlagt. 

Tower of London regnes som verktøy for å måle barnets planleggingsevne fordi man antar at 

det behøves planlegging av trekkene for å flytte kulene til riktig formasjon med færrest mulig 

trekk (Anderson, Anderson & Lajoie, 1996). Målgruppen er barn og unge i alderen 3 – 16 år. 
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Tower of London er basert på testen Tower of Hanoi, et puslespill hvor testpersonen må flytte 

på skiver for å få lagt dem i riktig rekkefølge. I Tower of London presenteres barna for to bilder. 

På hvert bilde finnes det 3 stolper med 3 kuler på hver stolpe. Barnets oppgave består i å flytte 

kulene i bilde nummer 2 slik at kulene kommer til å ligge på stolpene akkurat som vist i det 

første bildet. Oppgavene har stigende vanskelighetsgrad, og barna får mulighet til å flytte på 

kulene et bestemt antall ganger (fra 1 til 6 ganger). Barnet har begrenset tid til å løse hver enkel 

oppgave. Det ble brukt en elektronisk versjon, lagd av Athanassios Protopapas. I denne 

versjonen må barnet peke eller forklare hvilken kule som skal flyttes hvor, mens testlederen 

utfører flyttingen på PC-en. Både administreringen og skåringen er i tråd med manualene til 

den analoge versjonen av testen, men er tilpasset en PC-basert presentasjon og skåringsmetode.  

3.4.3 Kartlegging av variabelen inhibition 

For å kartlegge inhibition ble en del av deltesten NEPSY inhibition fra det nevropsykologiske 

kartleggingsverktøyet NEPSY–II brukt (Kemp & Korkman, 2010). Deltesten inhibition er lagd 

for å måle kognitiv fleksibilitet, nemlig i hvilken grad barna kan inhibere fra automatiserte svar 

og heller bruke en alternativ respons. Barna benevner i første omgang flere rader med sirkler 

og ruter så fort som mulig. I andre omgang bes de om å benevne figurene med motsatt begrep 

så fort som mulig. Det vil si at de skal si «sirkel» når de ser en rute, og «rute» når de ser en 

sirkel. Videre skal barna se på et ark med piler og si først riktig, så motsatt om pilene peker opp 

eller ned. Skåringen baserer seg på tiden barna brukte til å utføre oppgaven og på antall feil. 

Testresultatene er representert i to variabler (inhibition time og inhibition error). 

3.4.4 Kartlegging av variabelen arbeidsminne 

Deltestene Backward Digit Span og Listening Recall fra testbatteriet Working Memory Test 

Battery for Children (WMTB-C) ble brukt for å kartlegge fungeringen av arbeidsminnet hos de 

deltagende barna (Pickering & Gathercole, 2001). Testene er basert på arbeidsminnemodellen 

til Baddeley og Hitch (1974) (Pickering & Gathele, 2001). 

I deltesten Backward Digit Span skal barna lytte til en tallrekke og så repetere samme tallrekke 

i baklengs rekkefølge. Når testlederen for eksempel sier «4,7», skal barnet svare med «7,4». 

Den første tallrekken har to tall. Vanskelighetsgraden øker i og med at tallrekken øker med ett 

tall per oppgaveblokk. Oppgavene er delt inn i seks blokker hvor hver blokk inneholder seks 

oppgaver av samme vanskelighetsgrad. Når barnet svarer riktig på fire oppgaver i en blokk, går 
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testlederen videre til neste blokk. Testen avbrytes dersom barnet svarer feil på 3 oppgaver innen 

en blokk. 

I deltesten Listening Recall får barnet lest opp setninger. Barnets oppgave er å vurdere om 

setningene er sanne eller usanne og å gjenta det siste ordet i setningene. Når setningen er «Løver 

har fire ben», er riktig respons «sann, ben». Testen består av seks blokker, og hver blokk 

inneholder seks oppgaver som er på samme vanskelighetsnivå. Vanskelighetsgraden øker med 

en setning for hver blokk. Det betyr at i blokk 2 består en oppgave av to setninger. Barnet får 

lest opp to setninger rett etter hverandre før det skal svare. I blokk tre må barnet lytte til tre 

setninger før det kan svare og så videre. Skåringen er basert på om de siste ordene i setningene 

er gjenkalt riktig og i rett rekkefølge. For skåringen er det ikke relevant om sannhetsverdien i 

setningene er riktig vurdert. Etter fire korrekte svar innen en blokk, går testlederen videre til 

neste blokk. Testen avbrytes ved tre feil innen samme blokk. Før testen gjennomføres, skal 

testlederen administrere øvingsoppgaver, og testen avbrytes dersom barnet ikke mestrer 

øvingsoppgavene etter at de har blitt administrert tre ganger. 

3.4.5 Kartlegging av variabelen vokabular 

Vokabular ble testet ved hjelp av den andre versjonen av British Picture Vocabulary Scale, 

(BPVS II), som er den britiske versjonen av den amerikanske PPVT - Peabody Picture 

Vocabulary Test (Dunn et al., 1997). Testen kartlegger reseptivt ordforråd. Testen er oversatt 

til norsk og normert og standardisert for norske forhold på 884 barn ved Instituttet for 

Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo (Lyster, Horn & Rygvold, 2010). Målgruppen er 

barn og ungdom mellom 3 og 16 år. Testlederen sier et ord og barnet blir samtidig presentert 

for 4 bilder. Barnet skal peke på det bildet eller si nummeret til bildet som samsvarer best med 

ordet. Testen består av 12 oppgavesett med tilsammen 144 oppgaver. Ordene har stigende 

vanskelighetsgrad fra høyfrekvente og konkrete til lavfrekvente og mere abstrakte ord. Det ble 

brukt en elektronisk versjon av BPVS II. Den ble lagd av Athanassios Protopapas spesielt til 

NumLit. Både administreringen og skåringen er i tråd med manualene til den analoge versjonen 

av testen, men er tilpasset en PC-basert presentasjon og skåringsmetode. 

3.4.6 Kartlegging av variabelen nonverbal intelligens 

Nonverbal intelligens ble kartlagt med Matrix Reasoning som er en deltest av Wechsler 

Preschool and Primary Scale og Intelligence – Fourth Edition (WPPSI-IV) (Raiford & Coalson, 
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2014). En norsk versjon av testbatteriet har vært tilgjengelig siden 2015. Målgruppen er barn i 

aldersspennet 4 - 7.7 år. Barna ser en matrise hvor det mangler en del og skal identifisere den 

manglende delen blant flere nummererte svaralternativer ved å peke på den eller si tallet til 

riktig svaralternativ. Testlederen skal bare gi hjelp på prøveoppgavene, resten av testen skal 

være selvforklarende. Testlederen bør likevel oppfordre barnet til å velge et svaralternativ etter 

cirka 30 sekunder dersom barnet nøler. Det ble brukt en elektronisk versjon av testen. Den ble 

lagd av Athanassios Protopapas spesielt til NumLit. Både administreringen og skåringen er i 

tråd med manualene til den analoge versjonen av testen, men er tilpasset en PC-basert 

presentasjon og skåringsmetode. I oppgaven er testen omtalt som BPVS. 

3.5 Validitet og reliabilitet 

Kvantitativ forskning fremstår som troverdig og objektiv, statistiske resultater som «sanne» og 

presentasjonen av resultatene i form av grafer og diagrammer som overbevisende (Tjora, 2017). 

Men kvantitativ forskning har som all forskning sine begrensninger og feilfaktorer. For å kunne 

vurdere hvor troverdige de slutningene er som jeg skal trekke på bakgrunn av min undersøkelse, 

skal jeg drøfte i hvilken grad jeg kan gå ut ifra at min undersøkelse er et troverdig grunnlag for 

å besvare forskningsspørsmålene mine. Denne vurderingen handler om validiteten 

(«gyldigheten») og reliabiliteten («påliteligheten») til undersøkelsen, samt trusler mot disse.  

Cook og Campbell har allerede i 1979 utviklet et system for å analysere validitet og 

validitetstrusler i forskning om kausale sammenhenger (Cook et al., 1979; Shadish, Cook & 

Campbell, 2002) Cook og Campbell skiller mellom statistisk validitet, indre validitet, 

begrepsvaliditet og ytre validitet. Systemet er fortsatt anerkjent og mye brukt, også ved ikke-

eksperimentelle studier. De for min studie relevante aspektene av validitetssystemet redegjøres 

for her. Denne studiens validitet og reliabilitet drøftes i kapittel 5. 

3.5.1 Statistisk validitet 

Den foreliggende studien er basert på statistiske analysemetoder og spørsmålet om statistisk 

validitet er dermed relevant. Statistisk validitet handler om i hvilken grad man kan trekke 

gyldige slutninger om at sammenhengen mellom den avhengige variabelen og en eller flere 

uavhengige variabler er statistisk signifikant og rimelig sterk (Lund, 2015). God statistisk 

validitet minsker sannsynligheten for såkalte typefeil. En type I-feil blir gjort om en 

nullhypothese (som postulerer ingen sammenheng mellom variablene) forkastes til tross for at 



34 

 

den er sann. Ved type II-feil antar man en sammenheng mellom variablene til tross for at den 

egentlig ikke eksisterer (akseptering av gal nullhypotese). Jo større statistisk styrke en studie 

har, jo mindre er sannsynligheten for type II-feil (Lund, 2015). Statistisk styrke indikerer 

sannsynligheten for at en oppdaget sammenheng virkelig eksisterer, i denne studien 

sannsynligheten for at den spesifikke sammenhengen mellom eksekutive funksjoner og 

grammatikkforståelse virkelig er der. 

Det er flere faktorer som bidrar til statistisk validitet. For det første må de statistiske analysene 

være utført nøyaktig og korrekt. Det stilles høye krav til forskerens kompetanse og redelighet. 

For det andre må de statistiske forutsetningene for de gjennomførte analysene være oppfylt (i 

denne undersøkelsen spesielt for korrelasjonsanalysen og regresjonsanalysen) (Lund, 2015). 

Videre styrker høy reliabilitet den statistiske validiteten. Reliabilitet handler om hvor nøyaktige 

og stabile dataene er og hvor presise og pålitelige målingene ble utført (Befring, 2015). Det 

gjelder med andre ord å unngå målefeil slik at datagrunnlaget er mest mulig pålitelig og 

representativt for utvalget. Om målingene er de samme dersom testen utføres på nytt under 

samme betingelser av samme testperson, har testen en høy test-retest-reliabilitet. Systematiske 

målefeil som fører til en skjevfordeling av verdiene er en trussel mot reliabiliteten. Det er viktig 

å poengtere at en test kan ha høy reliabilitet, men likevel lav validitet med tanke på spørsmålet 

om testen egentlig måler fenomenet den er ment til å måle (begrepsvaliditet). Statistisk validitet 

anses også som grunnlaget for at de andre validitetsaspektene kan være oppfylt (Lund, 2015). 

3.5.2 Indre validitet 

Den indre validiteten i en studie sier noe om i hvilken grad slutningene om en 

kausalsammenheng er gyldige på bakgrunn av dataanalysen. En randomisert effektstudie hvor 

en gruppe med tilfeldig utvalgte deltagere får en intervensjon, mens en perfekt matchende 

kontrollgruppe med tilfeldig utvalgte deltakere ikke får noe intervensjon, hadde vært det beste 

grunnlaget for å trekke gyldige slutninger om en årsakssammenheng (Lund, 2015). 

I min studie har jeg benyttet meg av data fra ett måletidspunkt og metoden har et ikke-

eksperimentelt design. Valget av design og metode medfører i utgangspunktet en svak indre 

validitet fordi et ikke-eksperimentelt design ikke gir grunnlag for å trekke slutninger om 

kausalsammenhenger (retningsproblemet). I mitt tilfelle er dette spørsmålet om eksekutive 

funksjoner påvirker grammatikkforståelse eller om det er omvendt. Teori om fenomenet kan 

bidra til å løse retningsproblemet (Lund, 2015). I min studie spiller teorien derfor en sentral 
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rolle for tolkningen av resultatene. Vurderingen av studiens indre validitet inkluderer i tillegg 

spørsmålet hvordan de anvendte statistiske analysemetodene bidrar til å styrke den indre 

validiteten (Kleven, 2015). 

3.5.3 Begrepsvaliditet 

Begrepsvaliditet, også kalt for definisjonsvaliditet, handler om hvorvidt fenomenene som skal 

undersøkes virkelig blir målt gjennom kartleggingsverktøyet (Field, 2009). Fordi fenomenene 

som jeg har undersøkt ikke er direkte målbare (Befring, 2015), spiller begrepsvaliditeten en 

viktig rolle i min undersøkelse. Variabelen eksekutive funksjoner for eksempel antas å bli målt 

gjennom kartlegging av blant annet planleggingsevne og arbeidsminnekapasitet. 

Begrepsvaliditeten avhenger av hvor godt definisjonen av den abstrakte variabelen samsvarer 

med sin operasjonalisering (Lund, 2015). Siden begrepet eksekutive funksjoner ikke er entydig 

definert, er det en fordel at spesielt denne variabelen blir kartlagt gjennom forskjellige tester. 

Dersom disse testene viser en høy korrelasjon, ville det styrke begrepsvaliditeten. Vurderingen 

av begrepsvaliditet innebærer også presisjonen av målingene og graden av målefeil i de 

operasjonelle variablene (Befring, 2015). 

3.5.4 Ytre validitet 

Ytre validitet handler om i hvilken grad resultatene fra en undersøkelse kan generaliseres, det 

vil si overføres til en større populasjon enn det utvalget som resultatene i undersøkelsen bygger 

på (Lund, 2015). Den presenterte undersøkelsen skal bidra til bedre forståelse av språkutvikling 

hos (norske) 5-åringer generelt, og spørsmålet om ytre validitet spiller dermed en viktig rolle. 

Det er flere forhold som kan vanskeliggjøre en generalisering. Utvalget spiller en stor rolle for 

representativitet, spesielt utvalgsmetoden, utvalgsstørrelse og homogeniteten (Befring, 2015; 

Lund, 2015). Et for lite utvalg kan være en trussel for å trekke gyldige slutninger for en større 

populasjon med utgangspunkt i undersøkelsen. Dersom det er stor individhomogenitet i 

utvalget og deltakerne er en ganske ensartet gruppe, er representativiteten lavere enn i en mere 

heterogen gruppe. Lav statistisk validitet er en trussel mot den ytre validiteten i og med at 

grunnlaget for å trekke gyldige slutninger for utvalget da er svekket og overføringsverdien til 

større utvalg sammenlignbare grupper minker (Lund, 2015). 
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3.6 Vitenskapsteoretiske perspektiver 

Vitenskapsteori handler om en kritisk bevissthet om premisser og verdier som styrer valget av 

forskningsmetode og -design. Disse premissene og verdiene påvirker valget av analysemetoder 

samt beskrivelse og tolkning av resultater. Spesialpedagogikken er en vitenskapsgren som 

overlapper med flere andre vitenskaper, både fra humaniora og naturvitenskap, for eksempel 

psykologi, lingvistikk, medisin og biologi. Spesialpedagogisk kunnskap produseres på ulike 

måter og er basert på både kvantitativ og kvalitativ forskning. I min undersøkelse har jeg brukt 

en kvantitativ metode, en tilnærming som tradisjonelt sett blir brukt av naturvitenskapene. 

Naturvitenskaplig forskning er basert på et objektivistisk epistemologisk syn som går ut ifra at 

det eksisterer en meningsfull virkelighet uavhengig av om vi mennesker har kjennskap til den 

eller ikke. Gjennom forskning kan vi oppdage hvordan virkeligheten er og på denne måten få 

kunnskap om objektive sannheter (Crotty, 1998). Dette konseptet forutsetter jeg også i min 

undersøkelse. Jeg antar at jeg gjennom min forskning kan bidra til objektiv kunnskap om mine 

forskningsspørsmål, nemlig sammenhengen mellom eksekutive funksjoner og 

grammatikkforståelse.  

Grunnprinsippene i forskningsprosessen innenfor naturvitenskapene er positivistisk og 

postpositivistisk preget og beror på eksperimenter, erfaring, bevisføring, generaliserbarhet og 

objektivitet (Crotty, 1998). Kjennetegn for naturvitenskaplig forskning er hypotesetesting, slik 

at man kan si at kunnskapsproduksjonen følger en deduktiv tilnærming med en teori som 

utgangspunkt som skal bekreftes eller svekkes av den empiriske forskningen (Crotty, 1998; 

Tjora, 2017).  I min undersøkelse er teori utgangspunkt for utviklingen av forskningsdesign, 

metode og operasjonalisering av metoden. For eksempel er teoretiske modeller om hva 

eksekutive funksjoner er utgangspunkt for hvordan testene lages, og for hvilken evne man antar 

blir testet. 

Kritisk realisme er en annen teoretisk posisjon som innebærer at virkeligheten eksisterer 

uavhengig av mennesker kjennskap til den. Ifølge kritisk realisme kan vi derimot ikke være 

sikker på at virkeligheten tilsvarer det som vi klarer å sanse og beskrive med våre begreper 

(Grue, 1.9.2017; Crotty 1998). Kunnskapen som produseres er altså knyttet til en kritisk 

bevissthet rundt både forskerens og informantenes begrensninger ift. tolkning og presentasjon 

av forskningsobjektet (Grue 1.9.2017). Også i min undersøkelse er dette relevant siden 

variablene kun kan måles indirekte. For eksempel er begrepet «eksekutive funksjoner» ikke 

tydelig definert i forskningslitteraturen, og det er dermed ikke nødvendigvis slik at den valgte 
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metoden og vårt begrepsapparat «virkelig» og «objektivt» avbilder fenomenet jeg skal 

undersøke.   

3.7 Forskningsetiske hensyn 

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) gir 

retningslinjer for forskningsetiske hensyn i sine Forskningsetiske retningslinjer for 

samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (De Nasjonale forskningsetiske komiteer, 

2016). Henvisningene til sider i redegjørelsen under gjelder retningslinjene til NESH. 

NumLit-prosjektet er godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD) som vurderer 

forskningsprosjekter med henblikk på personopplysninger, datainnsamling- og arkivering og 

etiske hensyn. De etiske hensyn som NumLit ivaretar, gjelder også for den foreliggende 

undersøkelsen. Barn er i utgangspunktet en utsatt og sårbar gruppe, og det er viktig at barnas 

integritet til ethvert tidspunkt ivaretas (s. 12, 20). Et informert samtykke av barnas foresatte er 

forutsetningen for at gjennomføringen av undersøkelsen kan anses som etisk forsvarlig 

(Befring, 2016). Foreldrene har samtykket til barnas deltakelse i forveien. Persondata blir 

behandlet konfidensielt, alle forskere/forskningsassistenter har taushetsplikt og testresultatene 

blir anonymisert for å ivareta personvernet (s. 12-13, 16). Testingen kan være gøy for barna, 

men kan også oppleves som en viss belastning for enkelte barn. Det hvordan barna ble møtt i 

og rundt testsituasjonen er avgjørende for at barnas integritet er ivaretatt. 

Forskningsassistentene som fungerte som testledere hadde ansvar for å etablere et godt samspill 

med barnet. Barnet kunne ta pauser dersom det var behov, og enkelte tester eller hele testrunden 

kunne avbrytes dersom barnet ikke trivdes i situasjonen. Balansegangen mellom oppmuntring 

og å unngå prestasjonspress har vært et viktig etisk ansvar. Det ble forklart for barnet at det 

ikke var viktig å løse oppgavene riktig. Samtidig ble barnet oppmuntret til å gjøre så godt det 

kunne, i tråd med instruksjonene for administrering av testene. Klistremerker ble delt ut uansett 

slik at barna skulle føle mestring uansett nivå. Det viste seg at klistremerkene ga barna en 

orientering om hvor langt i testrunden man hadde kommet, og hvor mange oppgaver som var 

igjen. Dette bidro til å skape en trygg og forutsigbar situasjon for barnet. Lydopptaket fra 

testingen bidro til trygghet hos foreldre. 

Som forsker har jeg et ansvar overfor samfunnet. Med studien min bidrar jeg til 

kunnskapsutvikling som i det lange løp og sammen med fremtidige analyser kan være grunnlag 

for samfunnsmessige beslutninger i skolevesen (s. 11). Derfor ble det ekstra viktig for meg å 
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jobbe nøyaktig og å gjøre analysene mine transparente. Jeg har brukt god henvisningsteknikk 

gjennom hele oppgaven for å muliggjøre at påstandene og konklusjonene mine er etterprøvbare 

(s. 27-28). Vitenskapelig redelighet i henhold til metode og forskningsetikk har vært et 

grunnprinsipp for meg under hele forsknings- og skriveprosessen (s. 29). Siden det var flere 

medstudenter som har deltatt i datainnsamlingen og som har skrevet masteroppgave på dette 

datagrunnlaget, har jeg ansett det som min forskningsetiske forpliktelse til å bidra til et 

kollegialt og faglig høyt forskningsmiljø etter beste evne (s. 30-31). Dette har jeg gjort gjennom 

faglig utveksling med mine medstudenter. 
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4 Resultater 

4.1 Deskriptive analyser av de enkelte variablene 

Tabell 2 viser en oppsummering av informasjon fra den deskriptive analysen. Det vises antall 

case (N), median (Med), gjennomsnitt (M), standardavvik (SD), kurtosis, skjevhet (skewness), 

Cronbachs alpha (α) og Revelles omega total (ωT). 

 N Med M SD kurtosis skewness Cronbachs 

α 

Revelles 

ωT  

TROG 

 

244 47,00 44,95 17,96 −,828 −,357 0,97 0,97 

Tower of 

London 

244 8,00 7,35 3,75 −1.033 −,107 0,83 0,85 

Inhibition 

Time 

234 226,00 230,82 57,44 ,732 ,520 Ikke 

beregnet 

Ikke 

beregnet 

Inhibition 

Error  

234 1,26 1,26 0,31 1,885 −,620 Ikke 

beregnet 

Ikke 

beregnet 

Backward 

Digit Span 

234 6,00 5,74 3,50 −,512 −,063 0,88 0,92 

Listening 

Recall 

244 1,00 4,14 5,27 −,425 ,931 0,94 0,97 

Age 

Months 

244 66,00 65,98 3,50 −1,067 ,003 Ikke 

beregnet 

Ikke 

beregnet 

Matrix 

Reasoning 

243 12,00 11,54 5,31 −1,086 ,008 0,86 0,92 

BPVS 244 62,00 63,23 14,05 2,465 −,651 0,90 0,95 

 

Tabell 2. Deskriptiv statistikk av variablene 

 

Den deskriptive analysen beskriver fordelingen av de enkelte variablene og eventuelle avvik 

fra normalfordelingen. Kurtosis (spissheten) og skjevhet (symmetrien), er viktige mål for dette. 

Kurtosisverdien 0 tilsvarer normalfordelingen. Positive kurtosisverdier uttrykker at det er for 

mange verdier i halene slik at fordelingen har en tendens til å være spissere enn 

normalfordelingen. Negative kurtosisverdier refererer til at det er for få verdier i halene 

sammenlignet med normalfordelingen slik at halene er tynnere og kurven har en tendens til å 

være flatere enn normalfordelingen (Field, 2009). Skjevhetsverdien 0 tilsvarer 

normalfordelingen og uttrykker perfekt symmetri. Positive skjevhetsverdier indikerer at det er 

for mange lave verdier i fordelingen slik at kurven har en tykkere hale på høyre siden 
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(fordelingen er høyreskjev). Negative verdier uttrykker at det er for mange høye verdier slik at 

halen er lang mot venstre siden (fordelingen er venstreskjev). Jo større avstand kurtosis- og 

skjevhetsverdiene har fra 0, jo mere avviker fordelingen fra normalfordelingen. Verdier mellom 

−1 og +1 regnes som gode (De Vaus, 2014).  

Cronbachs alpha (α) og Revelles omega total (ωT) er mål for den indre konsistensen av de 

enkelte variablene (reliabilitetskoeffisienter). Graden av den indre konsistensen sier noe om 

hvorvidt de enkelte testoppgavene/ testdelene innbyrdes korrelerer med hverandre. Cronbachs 

alpha er mest brukt og referert til i psykologisk forskning og er av den grunn beregnet i denne 

analysen også. Revelles omega total regnes imidlertid som en mye bedre indeks og er derfor 

tatt med i analysen (McNeish & Harlow, 2018). Reliabilitetskoeffisientene ligger mellom 0 og 

1. Jo nærmere verdien er 1, jo bedre er reliabiliteten. Verdien regnes som god dersom den ligger 

rundt .80 eller høyre (Field, 2009). Som tabell 2 viser er Cronbachs alpha og Revelles omega 

total høyre enn .80 for alle tester som betyr at testene ser ut til å ha god indre konsistens. 

I tillegg til histogrammer er det lagd normale Q-Q-plotter av de enkelte variablene (figur 10-

18). Linjen på Q-Q-plotten representerer den forventete plasseringen av verdiene forutsatt 

variabelen er normalfordelt. Jo tydeligere punktene i diagrammet ligger utenom linjen, jo mere 

avviker variablene fra normalfordelingen (Field, 2009; Tabachnik og Fidell, 2014). 

4.1.1 Vurdering av variabelen reseptiv grammatikk (TROG) 

 

 

Figur 1. Histogram TROG 
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Histogrammet viser at fordelingen er noe venstreskjev (−.352), og den avviker dermed fra 

normalfordelingen. Samtidig er det noen høye frekvenser i nedre tredjedel av verdiene slik at 

det ikke synes en tydelig takeffekt, men fordelingen har flere topper. Kurtosisverdien er −.828 

som uttrykker at det er få verdier i halene, spesielt på venstre siden. Likevel vurderes variabelen 

som pålitelig siden verdien ikke overstiger 1. Både Cronbachs alpha og Revelles omega total 

ligger på .97, noe som indikerer utmerket reliabilitet. 

4.1.2 Vurdering av variabelen planleggingsevne (Tower of London)  

Fordelingen av variabelen planleggingsevne målt med Tower of London er ganske symmetrisk, 

bare veldig svakt venstreskjev (skjevhetsverdien er .107). Kurtosisverdien er −1.033 som 

tilsvarer en noe flat kurve. Det synes tydelig at fordelingen har to topper, og det er ganske få 

verdier i midten slik at variabelen avviker noe fra normalfordelingen. Cronbachs alpha på .83 

og Revelles omega total på .85 indikerer at testen har en god indre konsistens. 

 

 

Figur 2. Histogram Tower of London 
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4.1.3 Vurdering av variabelen inhibition (Inhibition time) 

Histogrammet viser en noe høyreskjev fordeling med en skjevhetsverdi på .520. Det vil si at 

fordelingen viser en tendens til å ha en gulveffekt.  Likevel viser histogrammet at mange skårte 

veldig nær gjennomsnittet. Med en kurtosis på .732 er kurven litt spiss. Verdiene for kurtosis 

og skjevhet indikerer at kurven avviker litt fra normalfordelingen, men variabelen vurderes for 

bra nok til videre analyse. Det er bare to repetisjoner innen testen og derfor ikke mulig å beregne 

Cronbachs alpha eller Revelles omega total for å uttrykke testens indre konsistens. 

Korrelasjonskoeffisienten Spearman’s rs ligger på .58 og uttrykker moderat innbyrdes 

korrelasjon av resultatene i testoppgavene. 

 

 

Figur 3. Histogram Inhibition time 

4.1.4 Vurdering av variabelen inhibition (Inhibition error) 

Det ble foretatt en transformasjon med logarithme for å få til en fordeling tilnærmet 

normalfordelingen. Fordelingen er ganske symmetrisk, til tross for en skjevhetsverdi på −.620. 

Den ser ikke spesielt spiss ut i forhold til normalfordelingen, til tross for en kurtosis på 1,885. 

Den forholdsvis høye kurtosisverdien er begrunnet i de lave verdiene i venstre halen (som er 

lengst fra gjennomsnittet).  Det er bare to repetisjoner innen testen og derfor ikke mulig å 

beregne Cronbachs alpha eller Revelles omega total for å uttrykke testens indre konsistens. 

Korrelasjonskoeffisienten Spearman’s rs ligger på .36 og uttrykker middels høy korrelasjon av 

resultatene i testoppgavene. 
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Figur 4. Histogram Inhibition error 

4.1.5 Vurdering av variabelen arbeidsminne (Backward Digit Span) 

 

 

Figur 5. Histogram Backward Digit Span 

 

Histogrammet viser to tydelige topper. Den ene toppen skyldes et høyt antall nullskårer som 

indikerer en gulveffekt. Den andre toppen ligger rundt gjennomsnittsverdien. Skjevhetsverdien 

på −.063 er veldig nærme 0 og indikerer en veldig symmetrisk fordeling.  Kurtosisverdien på 
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−.512 er lav og indikerer en at kurven er litt flat. Til tross for at skjevhets- og kurtosisverdien 

refererer til en fordeling som ligner sterkt normalfordelingen, viser histogrammet at kurven 

avviker fra normalfordelingen. Dette understreker at kurtosis- og skjevhetsverdiene må tolkes 

i sammenheng med andre muligheter for vurderingen av fordelingen.  

Reliabiliten er veldig god med en Cronbachs alpha .88 og Revelles omega total .92. 

4.1.6 Vurdering av variabelen arbeidsminne (Listening Recall) 

 

 

Figur 6. Histogram Listening Recall 

 

Fordelingen av målingene med Listenig Recall avviker sterkt fra normalfordelingen. Nesten 

halvparten av verdiene er nullverdier (119 av 244). Fordelingen har dermed en tydelig 

gulveffekt med en skjevhetsverdi på .931. Det tyder på at oppgavene var for vanskelig for 

mange barn. Histogrammet viser en ujevn fordeling av verdiene hvor svært få verdier ligger 

rundt gjennomsnittet (som er 4,14) og medianen er på 1,0. Kurtosisverdien ligger på −.425. 

Reliabilitetskoeffisientene Cronbachs alpha (.94) og Revelles omega total (.97) uttrykker at 

testen har veldig god indre konsistens. 
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4.1.7 Vurdering av variabelen alder 

 

 

Figur 7. Histogram om aldersfordeling av barna i måneder 

 

Variabelen alder er symmetrisk med en veldig lav skjevhetsverdi (.003). Kurtosisverdien 

indikerer en noe flat kurve med få verdier i halene (−1.067). Fordelingen har flere topper, ingen 

av dem helt i midten. På variablene alder er en normalfordeling ikke forventet fordi barn fra en 

hel årgang er med i utvalget, og det finnes i utgangspunktet ingen «prioriterte» måneder for 

fødsler. 

4.1.8 Vurdering av variabelen vokabular (BPVS) 

Skjevhetsverdien på −.651 tilsvarer en svak venstreskjev fordeling med mange høye skårer. 

Det er likevel overraskende at fire barn fikk en såpass lav skåre med tanke på at målgruppen 

var enspråklige norske barn med normal språkutvikling. De lave verdier skyldes muligens at 

barna ikke var helt med på oppgaven uten at dette ble dokumentert. 

Kurtosisverdien 2,465 refererer til verdiene i halene, spesielt i venstre halen. og Testen ser ut 

til å ha veldig god indre konsistens med Cronbachs alpha på .90 og Revelles omega total på 

.95. 
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Figur 9. Histogram BPVS 

 

4.1.9 Vurdering av variabelen nonverbal intelligens (Matrix 

Reasoning) 

 

 

Figur 8. Histogram Matrix Reasoning 
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Fordelingen av variabelen nonverbal intelligens er symmetrisk med en skjevhetsverdi på .008. 

Kurtosisverdien er −1.086 som tilsvarer en noe flat kurve og indikerer at fordelingen avviker 

noe fra normalfordelingen. Histogrammet viser at det er ganske få verdier rundt gjennomsnittet 

slik at kurven har en dal i midten. Cronbachs alpha (.86) og Revelles omega total (.92) uttrykker 

imidlertid god reliabilitet. 

4.2 Samlet vurdering av normalfordelingen 

Den deskriptive analysen viser at variablene avviker i mindre eller større grad fra 

normalfordelingen. Heller ingen av Q-Q-plottene (figur 10-18) representerer en 

normalfordeling. Som supplement til den deskriptive analysen så langt kan Kolmogorow-

Smirnov-testen (K-S-test) og Shapiro-Wilk-testen gi informasjon om avvik fra 

normalfordelingen. Resultatene av begge testene viser at verdiene avviker signifikant fra 

normalfordelingen, som presentert i tabell 3 (Field, 2009). Alle verdiene er signifikante på .01-

nivå eller .05-nivå. Det at variablene ikke er normalfordelte har konsekvenser for tolkningen av 

den bivariate korrelasjonsanalysen fordi normalfordelte variabler regnes som statistisk 

forutsetning når korrelasjonskoeffisienten Pearson’s r brukes. Spearman’s rs er en 

korrelasjonskoeffisient for ikke normalfordelte variabler og er beregnet i denne analysen i 

tillegg til Pearson’s r. 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TROG ,099 234 ,000 ,955 234 ,000 

Age Months ,096 234 ,000 ,960 234 ,000 

Matrix Reasoning ,104 234 ,000 ,964 234 ,000 

BPVS ,071 234 ,006 ,949 234 ,000 

InhibitionTime ,074 234 ,003 ,980 234 ,002 

Inhibition Error ,078 234 ,001 ,972 234 ,000 

Tower Of London ,120 234 ,000 ,963 234 ,000 

Backw.Digit Span ,163 234 ,000 ,938 234 ,000 

Listening Recall ,267 234 ,000 ,772 234 ,000 
a. Lilliefors Significance Correction 

Tabell 3. Kolmogorow-Smirnov-testen (K-S-test) og Shapiro-Wilk-testen 
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4.3 Korrelasjonsanalyse av måleinstrumentene 

Her presenteres en oversikt over bivariate korrelasjoner mellom de ulike variablene som er 

grunnlaget for undersøkelsen. Tabell 4 oppsummerer resultatene fra korrelasjonsanalysen. 

En bivariat korrelasjonsanalyse viser sammenhengen mellom to variabler, nærmere bestemt i 

hvilken grad verdiene til de to variablene samvarierer. Den viser hvor mye verdien til den ene 

variabelen endrer seg som funksjon av endringen av den andre variabelen. Korrelasjonen 

uttrykkes gjennom korrelasjonskoeffisienten r (Pearson’s correlation coefficient), som kan ha 

en verdi mellom −1 og +1.  Verdien 0 betyr ingen korrelasjon. Når korrelasjonskoeffisienten er 

+1 eller −1 viser det perfekt korrelasjon mellom de to variablene. Det betyr at jo nærmere 

verdien er +1 eller −1, jo sterkere korrelerer variablene. En verdi mellom 0 og – 1 viser en såkalt 

negativ korrelasjon, det vil si at økning av verdier i en variabel er assosiert med reduksjon av 

verdier i den andre variabelen (og omvendt). En korrelasjonskoeffisient mellom 0 og +1 

uttrykker en såkalt positiv korrelasjon som betyr at en økning av verdier i den ene variabelen 

er assosiert med en økning av verdier i den andre variabelen. Korrelasjonskoeffisienten 

uttrykker dermed både styrken og positiv eller negativ retning av korrelasjonen (Befring, 2015). 

Fordi variablene avviker fra normalfordelingen, vises det i tillegg Spearman’s correlation 

coefficient (rs) for korrelasjoner fra nonparametriske tester (Field, 2009). 

Korrelasjonskoeffisienten r2 uttrykker hvor stor andel av variansen som er felles varians for de 

to variablene, uttrykt i prosent (Tabachnik og Fidell, 2014).  

Tabell 4 viser om verdiene er signifikante på et forhåndsbestemt signifikansnivå. 

Signifikansnivået er .05 i denne analysen. Signifikansnivået uttrykker sannsynligheten for at vi 

tar feil når vi forkaster nullhypotesen H0. Nullhypotesen er at det er ingen korrelasjon mellom 

variablene. Sannsynligheten uttrykkes med en såkalt p-verdi. P-verdien er et tall mellom 0 og 

1. Jo mindre p-verdien er, jo større er sannsynligheten for at vi kan forkaste H0. Et 

signifikansnivå på .01 eller .05 betyr at vi med henholdsvis 1% og 5% sannsynlighet tar feil når 

vi forkaster H0. Når p < .01, er verdien for den postulerte sammenhengen signifikant på .01-

nivå. Når p < .05, er den signifikant på .05-nivå. I så fall kan vi med henholdsvis 99% eller 95% 

sannsynlighet si at korrelasjonen ikke er tilfeldig, men at sammenhengen virkelig er der (Field, 

2009). Tabellen viser at mange av variablene viser statistisk signifikant korrelasjon, mens noen 

ikke gjør det. Så korrelerer alder med hverken vokabular, nonverbal intelligens eller inhibition 

(error), og inhibition (time) med hverken nonverbal intelligens eller vokabular. 



49 

 

For å beskrive analysen nærmere, skal jeg først se på hvordan de uavhengige variablene og 

kontrollvariablene korrelerer med den avhengige variabelen reseptiv grammatikk (TROG). Så 

skal jeg redegjøre for den innbyrdes korrelasjonen til de variablene som refererer til eksekutive 

funksjoner. Korrelasjonen mellom variablene BPVS (vokabular), Matrix (nonverbal 

intelligens) og alder skal ikke beskrives nærmere fordi de kun fungerer som kontrollvariabler i 

denne studien. 

Utgangspunktet for prosentandelen av forklart varians er Spearman’s rs, fordi variablene ikke 

er normalfordelte. En sammenligning mellom Pearson’s r og Spearman’s rs viser at begge 

korrelasjonskoeffisientene uttrykker like tendenser. Både Pearsons r og Spearmans rs indikerer 

at den avhengige variabelen reseptiv grammatikk (TROG) korrelerer på .01-nivå med alle 

forklarings- og kontrollvariabler, bortsett fra inhibition (tid) som korrelerer med TROG på .05-

nivå. 

Med utgangspunkt i dette er det interessant å se nærmere på korrelasjonens styrke og forklart 

felles varians (r2). Den sterkeste korrelasjonen ser ut til å være mellom TROG og BPVS som 

er i tråd med tidligere forskning om vokabular som prediktor for grammatikkferdigheter (rs = 

.473 som tilsvarer 22,4% felles varians). Matrix Reasoning og TROG har en mye svakere 

korrelasjon med verdiene rs = .281, tilsvarende 7,9% forklart varians, men korrelasjonen er 

likevel statistisk signifikant på .01-nivå. Alder korrelerer bare i liten grad med TROG, med en 

forklart varians på 3,3% (rs = .183). De målte eksekutive funksjonene korrelerer i ulik grad med 

TROG. Korrelasjonen mellom TROG og inhibition (time) og inhibition (error) er svakest. Den 

negative korrelasjonskoeffisienten refererer her til at lave skårer (altså at oppgavene ble utført 

raskt og barnet gjorde få feil) korrelerer med høye skårer i grammatikktesten. Felles varians 

med TROG er henholdsvis 2,3% (inhibition time) og 4,4% (inhibition error), med utgangspunkt 

i Spearmans rs. Både arbeidsminne (Listening Recall og Backward Digit Span) og 

planleggingsevne (Tower of London) har en sterkere korrelasjon med reseptiv grammatikk 

(TROG) enn inhibition. Listening Recall har 14,4% felles varians med TROG (rs = .380). Den 

positive korrelasjonen mellom Backward Digit Span og TROG med en styrke på rs = .345 

tilsvarer en forklart varians på 11,9%. Tower of London og TROG har en felles varians på 

13,5% (rs = .367). 

De innbyrdes korrelasjonene mellom de eksekutive funksjonene er statistisk signifikante, men 

korrelasjonens styrke er veldig forskjellig. Både Listening Recall og Backward Digit Span er 

ment til å måle barnas arbeidsminnekapasitet. Men til tross for at korrelasjonen mellom de to 
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testene er signifikant på .01-nivå, er den forklarte variansen ikke større enn 9.5% (rs = .308). 

Det er overraskende lite når begge kartleggingsverktøyene har den samme målvariabelen. 

Backward Digit Span har de sterkeste korrelasjonene med noen av de andre variablene som 

måler eksekutive funksjoner. Den samvarierer til 18,7% med inhibition (error), 9,3% med 

Tower of London og 7,5% med inhibition (time). De andre variablene for eksekutive funksjoner 

har en samvariasjon mellom 2,3% og 4,5% (basert på rs). 

 

 TROG Age 

Months 

Matrix 

Reason. 

BPVS Inhibition 

Time 

Inhibition 

Error 

Tower 

of 

London 

Backw. 

Digit 

Span 

Listening 

Recall 

TROG 

 

 

 .183** .281** .473** −.153* −.209** .367** .345** .380** 

Age 

Months 

 

.177**  .111 .165** −.139* −.105 .166** .081 .144* 

Matrix 

Reasoning 

 

.270** .106  .193** −.042 −.129* .306** .158* .225** 

BPVS 

 

 

458** .178** .173**  −.118 −.189** .361** .245** .231** 

Inhibition 

Time 

 

−.141* −.132* −.079 −.115  .147* −.164* −.274** −.167* 

Inhibition 

Error 

 

−.204** −.131* −.163* −.171** .144*  −.188** −.433** −,212** 

Tower 

of London 

 

.338** .157** .311** .332** −.189** −.184**  .305** .208** 

Backward 

Digit Span 

 

.303** .091 .184** .225** −.209** −.461** .293**  .308** 

Listeing 

Recall 

 

.391** .169** .228** .266** −.198** −.259** .242** .393**  

**. Korrelasjon er signifikant på .01-nivå (2-halet test)   *. Korrelasjon er signifikant på .05-nivå (2-halet test) 

Pearson’s r er notert  i blå skrift (under diagonalen).  Spearman’s rs er notert i grønn skrift (over diagonalen). 

Tabell 4. Korrelasjoner mellom måleinstrumentene 

4.4 Hierarkisk multippel regresjonsanalyse 

4.4.1 Formål 

Den bivariate korrelasjonsanalysen viser at det er en tydelig sammenheng mellom målene for 

eksekutive funksjoner og reseptiv grammatikk. Hierarkisk multippel regresjonsanalyse er utført 

for å undersøke i hvilken grad sammenhengen fortsatt er tilstede etter at det er kontrollert for 

alder, nonverbal intelligens og vokabular. Regresjonsanalysen gir i tillegg informasjon om 

hvorvidt enkelte eksekutive funksjoner bidrar unikt til forklaring av variasjonen i reseptiv 
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grammatikk. Hierarkisk multippel regresjonsanalyse er en statistisk analysemetode som viser 

sammenhengen mellom en avhengig variabel og flere uavhengige variabler. Ved å undersøke 

denne sammenhengen hierarkisk (etter prioritert rekkefølge), er det mulig å se i hvilken grad 

de uavhengige variablene av interesse bidrar til forklaringen av variansen i den avhengige 

variabelen etter at det allerede er tatt hensyn til felles varians med bestemte andre faktorer 

(Lund, 2012). I min undersøkelse er TROG den avhengige variabelen, mens variablene for 

eksekutive funksjoner er uavhengige variabler. Alder, nonverbal intelligens og vokabular er 

brukt som kontrollvariabler fordi de antas å ha felles varians med TROG-skårene. 

4.4.2 Forutsetninger for regresjonsanalysen 

De finnes flere statistiske forutsetninger for regresjonsanalysen som skal presenteres her. Jeg 

refererer om ikke annet er angitt, til Field (2009) og Tabachnick og Fidell (2014). 

Forutsetningen om intervallskalerte variabler er gitt. Det samme gjelder forutsetningen om 

ikke-null-varians av utfallsvariablene, som betyr at verdiene varierer i det hele tatt. 

Punktdiagrammene over fordelingen av residualene på forventete verdier (figur 21-25) viser at 

forutsetningen om linearitet, altså en lineær sammenheng mellom de uavhengige variablene og 

den avhengige variabelen, er gitt. Punktene ser ut til å være tilfeldig og jevnt fordelt i 

diagrammene.  

De samme diagrammene vise at forutsetningen om homoskedastisitet er oppfylt. Plottene viser 

ikke tydelig minkende eller tydelig økende variasjon. 

Forutsetningen om at det ikke er perfekt multikollinearitet mellom utfallsvariablene er oppfylt. 

Som korrelasjonstabellen fra regresjonsanalysen viser, korrelerer ingen av variablene i lik eller 

høyre grad enn .80 (Pearsons r). Verdiene fra kollinearitetsdiagnostikken i SPSS viser at en 

Variance inflation factor (VIF) er under 10 for alle variablene (nemlig rundt 1), og toleransen 

er under 0.1. 

Durbin-Watson-verdien på 2,2 indikerer en svak negativ korrelasjon mellom residualene, men 

forutsetningen om uavhengige residualer kan regnes som oppfylt. Verdien bør ligge mellom 1 

og 3, hvor 2 uttrykker at residualene er ukorrelerte. 

Normalfordelte residualer er en annen forutsetning for regresjonsanalysen. Fordelingen er 

tilnærmet normalfordelt, selv om den har en lett venstreskjev tendens (figur 19).  
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Forklaringsvariablene skal ikke korrelere med eksterne variabler (tredjevariabler). Eksterne 

variabler er faktorer som ikke er tatt med i regresjonsanalysen, men som likevel kan påvirke 

den avhengige variabelen. Forklaringsvariablene og kontrollvariablene er valgt ut basert på 

tidligere forskning om hvilke faktorer som predikerer grammatikkforståelse. De kan likevel 

ikke utelukkes at det er tredjevariabler i bildet som ikke er blitt målt og som ikke er med i 

analysen. Forutsetningen anses som oppfylt med dette forbeholdet.  

Oppsummert kan man si at forutsetningene til regresjonsanalysen er tilfredsstillende oppfylt. 

4.4.3 Gjennomføring og resultater av hierarkisk multippel 

regresjonsanalyse 

Model R2 Adjusted 

R2 

ΔR2 ΔF df 1 df 2 p 

1 ,096 ,089 ,096 12,320 2 231 ,000 

2 ,254 ,244 ,158 48,561 1 230 ,000 

3 ,327 ,303 ,073 4,888 5 225 ,000 

4 ,320 ,305 −,007 ,818 3 225 ,485 

Modell 1: Alder, Matrix 

Modell 2: Alder, Matrix, BPVS 

Modell 3: Alder, Matrix, BPVS, Inhibition Time, Inhibition Error, Listening Recall, Tower of London, Backward Digit Span 

Modell 4: Alder, Matrix, BPVS, Listening Recall, Tower of London 

Avhengig variabel: TROG 

Tabell 5. Hierarkisk multippel regresjonsanalyse 

 

Informasjonen fra den hierarkisk multiple regresjonsanalysen er oppsummert i tabell 5 og tabell 

6. Første modellen kontrollerer for variablene alder og nonverbal intelligens, så ble 

kontrollvariabelen vokabular lagt til i modell 2. I modell 3 ble alle de variablene som måler 

eksekutive funksjoner, lagt inn i en ny blokk (Inhibiton time, Inhibition Error, Tower of 

London, Backward Digit Span og Listening Recall). Siden inhibition-variablene ikke bidro 

statistisk signifikant i modellen, ble de tatt ut av modellen. P-verdien til Tower of London ble 

lavere (p = .071), det samme gjaldt verdien til Backward Digit Span (p = .121). Fordi Tower of 

London så ut til å nærme seg en statistisk signifikant p-verdi, ble Backward Digit Span tatt ut 
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av modellen for å teste om denne modellen ble enda bedre. Modell 4 tilsvarer resultatene fra 

analysen etter at inhibition-variablene og Backward Digit Span er tatt ut. P-verdien (p = .485) 

viser at det er ingen signifikant endring mellom modell 3 og modell 4. Det betyr at modell 4 er 

like god som forklaringsmodell som model 3 og derfor et bedre valg med hensyn til 

koeffisientene.  

Modell 4 viser at eksekutive funksjoner kartlagt med Tower of London og Listening Recall 

bidrar signifikant til forklaring av variasjonen av grammatikkforståelse hos norske 5-åringer 

etter at det er kontrollert for alder, nonverbal intelligens og vokabular med p = .035 for Tower 

of London og p < .001 for Listening Recall. Kontrollvariablene nonverbal intelligens og 

vokabular bidrar signifikant i modellen med p = .045 for Matrix Reasoning og p < .001 for 

BPVS.  Tabell 7 (ANOVA) viser at alle modellene er statistisk signifikante, så også den siste 

modellen som er av størst interesse for forskningsspørsmålet (F(5, 228) = 21,43, p < .001). 

Regresjonsanalysen viser at alder, nonverbal intelligens, planleggingsevne og arbeidsminne 

tilsammen forklarer cirka 31% av variasjonen i grammatikkforståelse hos barna i utvalget (R 

Square = .32, adjusted R Square = .305). Eksekutive funksjoner samlet bidrar til forklaringen 

med nærmest 7%. Dette regnes ut ved å finne differansen mellom den forklarte variansen (R 

Square) i modell 2 og modell 4 (.320 – .254 = .066 som tilsvarer 6,6%, altså cirka 7%, tabell 6) 

eller ved å regne ut forandringen av den forklarte variansen R Square Change ΔR2 fra modell 3 

til modell 4 (.073 − .007 = .066 tilsvarende 6,6%). Cohen (1988) har utviklet en klassifisering 

av effektstørrelser. Ifølge han regnes sammenhenger som svak når r2 = .01 (1% forklart 

varians), som moderat når r2 = .09 (9% forklart varians) og sterk når r2 = .25 (25% forklart 

varians). Basert på denne inndelingen tilsvarer forklaringsbidraget til EF (7%) en svak til 

moderat effekt.  

Verdiene for semipartiell korrelasjon (sr) i kolonnen «part» i tabellen med koeffisientene fra 

regresjonsanalysen (tabell 6) indikerer hvor viktig hver enkel uavhengig variabel er i 

forklaringen av variasjonen i den avhengige variabelen. Verdien sr2 gir en prosentverdi som 

indikerer hvor stor andel av variasjonen som er unikt forklart med hver enkel variabel. 

Arbeidsminne (målt med Listening Recall) forklarer unik variasjon av grammatikkforståelse 

med 4,6%, altså cirka 5% Planleggingsevne (målt med Tower of London) forklarer unik 

variasjon av grammatikkforståelse med 1,3%, altså cirka 1%. Samlet bidrar dermed de to 

variablene for eksekutive funksjoner mer til forklaringen av variansen enn det som er summen 

av de unike bidragene til de to variablene (7% samlet, 6% summen av de unike bidragene). 
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Variasjonen i TROG forklares med 1,2%, altså cirka 1% med nonverbal intelligens og 8,6%, 

altså cirka 9% med vokabular. Vokabular er den største prediktoren for grammatikkferdigheter, 

akkurat som forventet. Alder bidrar i bare forsvinnende lite grad til denne forklaringen 

(0,003%) og kan dermed anses som ikke relevant for forklaringen av variasjonen i 

grammatikkforståelse når de andre variablene er tatt hensyn til. 

Model B t p sr sr2 toleranse VIF 

1 (Constant) 
 

−,783 ,434 
    

 AgeMonths ,154 2,452 ,015 ,153  ,988 1,012 

 Matrix ,253 4,018 ,000 ,251  ,988 1,012 

2 (Constant) 
 

−1,276 ,203 
    

 AgeMonths ,088 1,516 ,131 ,086  ,961 1,040 

 Matrix ,190 3,276 ,001 ,187  ,964 1,037 

 BPVS ,408 6,969 ,000 ,397  ,944 1,059 

3 (Constant) 
 

−,498 ,619 
    

 AgeMonths ,054 ,960 ,338 ,053  ,934 1,071 

 Matrix ,113 1,924 ,056 ,105  ,870 1,150 

 BPVS ,313 5,221 ,000 ,286  ,831 1,203 

 InhibitionTime −,009 −,158 ,874 −,009  ,919 1,089 

 LOGInhibitionError −,011 −,176 ,860 −,010  ,768 1,301 

 TowerOfLondon ,111 1,781 ,076 ,097  ,772 1,295 

 BackwardDigitSpan ,089 1,339 ,182 ,073  ,673 1,485 

 ListeningRecall ,198 3,181 ,002 ,174  ,773 1,293 

4 (Constant) 
 

−,613 ,540 
    

 AgeMonths ,055 ,986 ,325 ,054  ,946 1,057 

 Matrix ,118 2,015 ,045 ,110 ,012 ,875 1,143 

 BPVS ,320 5,362 ,000 ,293 ,086 ,836 1,196 

 TowerOfLondon ,129 2,123 ,035 ,116 ,013 ,807 1,240 

 ListeningRecall ,230 3,934 ,000 ,215 ,046 ,873 1,145 

Avhengig variabel: TROG 

Tabell 6. Koeffisienter hierarkisk multippel regresjonsanalyse 

4.5 Oppsummering av resultater 

Resultatene fra den bivariate korrelasjonsanalysen viser at TROG (reseptiv grammatikk) 

korrelerer på .01 eller .05-nivå med alle forklarings- og kontrollvariabler. Det er med andre ord 

en tydelig sammenheng mellom eksekutive funksjoner og reseptiv grammatikk basert på denne 

analysen. De målte eksekutive funksjonene har ulik felles varians med TROG. Felles variansen 

er 2,3% mellom TROG og inhibition (time), 4,4% mellom TROG og inhibition (error), 11,9% 
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mellom TROG og Backward Digit Span, 14,4 % mellom TROG og Listening Recall og 13,5% 

mellom TROG og Tower of London. Det finnes en spesifikk sammenheng mellom EF og 

reseptiv grammatikk. Arbeidsminne og planleggingsevne bidrar til unik forklaring av 

variasjonen i grammatikkforståelse. EF samlet forklarer cirka 7% av variasjonen i reseptiv 

grammatikk etter at det er kontrollert for alder, nonverbal intelligens og vokabular. Det unike 

bidraget til arbeidsminne (Listening Recall) er cirka 5%, det unike bidraget til planleggingsevne 

(Tower of London) er cirka 1%. Inhibition bidro ikke signifikant i modellen og ble derfor tatt 

ut av regresjonsmodellen. Sammenhengen mellom Inhibition og TROG holder dermed ikke 

etter at det er kontrollert for alder, nonverbal intelligens og vokabular. Sammenhengen med 

kontrollvariablene vokabular og nonverbal intelligens er statistisk signifikant i 

regresjonsmodellen. Korrelasjonene med alder er imidlertid lave, og alder bidrar ikke 

signifikant i regresjonsmodellen. I studien ble bare 5-åringer testet og variansen mellom 

deltakernes alder er begrenset av den grunn. Dette kan være årsak for de lave korrelasjonene. 
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5 Diskusjon 

Formålet med studien var å undersøke i hvilken grad det finnes en sammenheng mellom 

eksekutive funksjoner og reseptiv grammatikk hos norske 5-åringer med normal språkutvikling. 

Videre skulle det undersøkes om en eventuell sammenheng fortsatt består etter at det er 

kontrollert for alder, nonverbal intelligens og vokabular, og hvorvidt enkelte EF unikt bidrar til 

forklaring av individuelle forskjeller i grammatikkforståelse. Resultatene blir i dette kapittelet 

drøftet i lys av relevant teori og tidligere empiriske funn. Ettersom den foreliggende studien 

ikke kan sammenlignes direkte med tidligere studier fordi det ikke finnes undersøkelser med 

lik design, metode og like variabler, er en diskusjon av like og ulike tendenser i andre studier 

desto viktigere. Videre blir denne studiens validitet og reliabilitet diskutert. 

5.1 Drøfting av resultater i lys av teori og empiri 

5.1.1 Tverrsnittstudier 

Tverrsnittstudien fra 2015 som indikerer at inhibition er en bedre prediktor for grammatiske 

ferdigheter enn vokabular (Ibbotson & Kearvell-White, 2015), viser i samsvar med mine 

resultater at EF har et unikt bidrag til forklaringen av variasjonen i grammatiske ferdigheter hos 

5-åringer med normal språkutvikling. Et kritisk blikk på begge studiene tydeliggjør imidlertid, 

at resultatene ikke er de samme i detalj. Ibbotsen og Kearvell-White brukte bare delvis de 

samme kontrollvariablene som i min studie (alder og vokabular), og vokabular er kartlagt med 

BPVS i begge studiene. Men Ibbotsen og kollega kontrollerte ikke for intelligens. Deltakerne 

representerer en sammenlignbar populasjon , men utvalget til Ibbotsen og kollega er mindre (N 

= 81) noe som svekker den ytre validiteten i studien. En av hovedforskjellene mellom studiene 

er at det er brukt ulike avhengige variabler. Ibbotsen og Kearvell-White testet en spesifikk 

komponent av ekspressiv grammatikk, nemlig evnen til å lage preteritumsformer. I min studie 

derimot ble reseptiv grammatikk kartlagt, og testen inneholder oppgaver om mange 

grammatiske fenomener. Den andre hovedforskjellen er at Ibbotsen og Kearvell-White fant 

inhibition (testet med Sun-Moon-Stroop) som prediktor, mens inhibition i min analyse ikke 

korrelerte sterkt med TROG og bidro ikke unikt i regresjonsmodellen. Det at ulike tester ble 

brukt i deres og i min studie kan muligens forklare det ulike utfallet av analysene, selv om 

oppgavene i testene i prinsippet ligner i og med at de krever «motsatt» benevning av bilder. 
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Vokabular var den største prediktoren for grammatikk i min studie, i motsetning til Ibbotsen og 

Kearvell-White sin studie. Både TROG og BPVS er reseptive tester, og dette kan være med å 

forklare den sterke korrelasjonen mellom grammatikk og vokabular i min undersøkelse. 

Ibbotsen og Kearvell-White derimot målte reseptivt vokabular (med BPVS) og ekspressiv 

grammatikk. Med forbehold om disse forskjellene viser begge studiene at grammatiske 

ferdigheter og EF henger sammen, og at spesifikke EF predikerer grammatikk. 

Som Ibbotsen og kollega fant også Kaushanskaya et al. (2017) at inhibition predikerer 

grammatikk, nærmere sagt reseptiv syntaks, noe som ikke er i tråd med resultatene fra min 

undersøkelse. Inhibition ble kartlagt med nonverbale tester, mens inhibition-testene i NumLit 

krever enkle verbaliseringer. De ulike kartleggingsverktøyene kan ha påvirket de ulike 

resultatene. Kaushanskaya et al. har imidlertid ikke kontrollert for vokabular (dog for alder, 

intelligens og SES). Dette er muligens del av forklaringen for de ulike resultatene. Et annet 

forklaringsmoment kan være at barna i min undersøkelse er yngre (5 år vs. 8-11 år hos 

Kaushanskaya et al.). Likevel underbygger resultatene fra min studie konklusjonen til 

Kaushanskaya et al. til en viss grad. De fant at updating predikerer reseptivt språk, og mine 

analyser viser at arbeidsminne predikerer reseptiv grammatikk. Med forbehold om ulik 

aldersgruppe og ulike variabler, kan likevel disse resultatene være tegn på den samme 

tendensen, da updating og arbeidsminne regnes for å være tett relaterte (Kidd et al., 2018; 

McCabe et al., 2010). 

Som gruppen rundt Kaushanskaya fant også White et al. (2017) at komplekse EF predikerer 

reseptiv syntaks, målt med en test for reseptivt språk. Aldersgruppen i White et al. sin studie (3 

til 5 år) er imidlertid ulik Kaushanskaya et al. sin studie og min undersøkelse. Dessuten gir 

analysen til White et al. ingen informasjon om hvilke spesifikke komponenter av EF som bidrar 

til ferdighetene i syntaks, og resultatene kan dermed ikke sammenlignes direkte med dem fra 

Kaushanskaya et al. Derimot underbygger resultatene fra min studie dette funnet, nemlig at 

arbeidsminne og den mere komplekse eksekutive funksjonen planleggingsevne viser seg til å 

predikere reseptiv grammatikk. Syntaks er ikke det samme som grammatikk, men barnet 

trenger grammatiske ferdigheter for å lage setninger, og dermed er variablene reseptiv syntaks 

og reseptiv grammatikk tett relaterte (White et al., 2017). Deltakergruppen i studien til White 

et al. er barn fra familier med lav inntekt, annerledes enn i min studie hvor foreldrenes inntekt 

ikke var noe utvalgskriterium. Videre har White et al. ikke kontrollert for nonverbal intelligens 
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og vokabular for forklaringen av variasjonen i syntaks, noe som kunne ha påvirket resultatene 

deres. 

Montgomery og Evans (2009) fant at barn med DLD strevde med både arbeidsminne og 

kompleks grammatikk. De konkluderer med at begge funksjonene henger sammen. Denne 

konklusjonen underbygges av min studie som viser at arbeidsminne korrelerer med og 

predikerer reseptiv grammatikk. Men det er noen forskjeller mellom studiene. TROG kartlegger 

forståelsen av både enkel og mere kompleks grammatikk, og det er derfor ikke mulig å se om 

arbeidsminne spiller ulike roller for oppgaver av ulik vanskelighetsgrad innenfor TROG. 

Dessuten består deltakergruppen i min studie av barn med normal språkutvikling, og det at 

arbeidsminne predikerer reseptiv grammatikk gjelder for disse. Montgomery og Evans derimot 

fant at arbeidsminne aktiveres spesielt hos barn med DLD, og spesielt ved kompleks 

grammatikkforståelse. Dette sammen med faktumet at utvalget var lite og forskjellig fra mitt, 

begrenser muligheten for å overføre funnene til målgruppen i min studie. Også Conti-Ramsden 

et al. (2015) og Vugs et al. (2014) fant at arbeidsminne bidrar til forklaring av ID i reseptiv 

grammatikk hos førskolebarn og skolebarn barn med DLD.  

For å få enda bedre innsikt i systematiske korrelasjoner mellom EF og reseptiv grammatikk 

hadde det vært interessant å «snu» regresjonsmodellen og undersøke i hvilken grad grammatikk 

eller vokabular predikerer EF. Dette har ikke blitt gjort i denne undersøkelsen. Derfor kan mine 

resultater ikke underbygge funn fra andre studier, som for eksempel Fatzer og Roebers (2012) 

som viser at språkferdigheter predikerer EF. Men resultatene mine står heller ikke i motsetning 

til disse funnene. Observasjoner fra testsituasjonen bekrefter at en del barn snakket med seg 

selv og vurderte ulike handlingsalternativer høyt mens de løste de ulike oppgavene, både ved 

EF-tester (Tower of London) og tester av andre ferdigheter (Matrix Reasoning og TROG). 

5.1.2 Longitudinelle studier 

Som det har blitt tydelig fant flere tverrsnittstudier en sammenheng mellom inhibition og 

grammatikk. Konklusjonen om at inhibition predikerer språkferdigheter blir underbygget av 

den longitudinelle studien av Roebers et al. (2011) som fant at inhibition gir et lite bidrag til å 

forklare unik variasjon av tilgang til ekspressivt ordforråd. Ifølge denne forskergruppen 

indikerer dette resultatet at inhibition muligens predikerer flere språkferdigheter fordi 

leksikalsk tilgang er tett relatert til andre språkferdigheter. Denne antagelsen blir ikke bekreftet 

av resultatene i min studie hvor inhibition ikke bidrar til forklaring av unik variasjon av 
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grammatikkforståelse. Testene som skal måle inhibition er forskjellige i de to studiene, og dette 

kan være med å forklare de ulike resultatene. Derfor kunne det vært interessant å bruke den 

samme testen som Roebers et al., eller kartlegge inhibition med flere måleinstrumenter, for å 

kunne få bedre innsikt sammenhengen mellom inhibition og ulike språkferdigheter. 

Resultatene til Weiland et al. (2014) og Welsh (2010) viser at EF predikerer reseptivt vokabular 

i førskolealder (men finner ingen evidens for en prediksjon i omvendt retning). Det finnes et 

solid teoretisk grunnlag for antakelsen at vokabular og grammatikkutvikling henger sammen, 

og bred enighet om at vokabular predikerer grammatikk, som beskrevet i kapittel 2. Ut fra denne 

teorien kan resultatene fra min studie tolkes forsiktig dithen at de underbygger funnene til 

Weiland et al. og Welsh. Til tross for at det ikke kan settes likhetstegn mellom prediksjon av 

vokabular og prediksjon av grammatikk gjennom EF, kan funnene fra disse studiene sammen 

være med å bekrefte en spesifikk sammenheng mellom EF og språk. Det hadde vært interessant 

å bruke datasettet fra min studie og undersøke om arbeidsminne og planleggingsevne også 

forklarer unik variasjon av reseptivt vokabular og sammenligne resultatene med Weiland et al. 

og Welsh. Det er ikke gjort fordi problemstillingen fokuserer på grammatikkforståelse som 

avhengig variabel. Ved tolkningen må det tas høyde for at Weiland et al. ikke har kontrollert 

for intelligens som tredjevariabel, noe som de selv påpeker er en validitetstrussel (Weiland et 

al., 2014). 

Konklusjonen til Gooch et al. (2016) skiller seg ut i forskningen om forholdet mellom EF og 

språk. De konkluderer med at EF og språkferdigheter ikke predikerer hverandre i et 

longitudinelt perspektiv, til tross for at det ofte finnes komorbiditet av svake EF og 

språkvansker. Dette tyder ifølge dem på at grammatikk og vokabular er separate systemer som 

er styrt av felles underliggende funksjoner. Fordi den her presenterte studien er en 

tverrsnittsanalyse, kan resultatene ikke sammenlignes med Gooch et al. direkte. Men det er 

verdt å forske mere på om sammenhengen mellom EF og grammatikkforståelse som min studie 

har vist, kun består når funksjonene blir målt på samme tidspunkt. Flere fremtidige analyser i 

løpet av NumLit-prosjektet kan kanskje gi bedre innsikt på dette feltet i et longitudinelt 

perspektiv. Gooch et al. har testet barn med risiko for utvikling av lesevansker, mens barna i 

NumLit-prosjektet har normal språkutvikling. Resultatene gjelder dermed for ulike utvalg, 

derfor må en sammenlignende tolkning av funn fra begge studiene ta høyde for dette. 
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5.1.3 Eksperimentelle studier 

Resultatene fra CSRP-studien tyder på at EF predikerer matematikk- og leseferdigheter i et 

longitudinelt perspektiv (3 år) (Raver et al., 2011). Dette står i motsetning til funnene fra Gooch 

et al. (2016). Videre fant forskerne i CSRP en kausal sammenheng mellom inhibition og 

språkferdigheter (vokabular, bokstavkunnskap og ekspressivt språk). Grammatikkforståelse ble 

ikke kartlagt i CSRP, noe som begrenser muligheten til å sammenligne resultatene med min 

analyse. Resultatene fra CSRP og resultatene fra min studie bekrefter den samme 

grunnleggende tendensen, nemlig at EF er underliggende faktor for preakademiske ferdigheter. 

Men inhibition er også i CSRP funnet som prediktor for preakademiske språkferdigheter, 

tilsvarende resultatene fra flere tverrsnittstudier, mens inhibition i min analyse ikke bidro 

signifikant i regresjonsmodellen.  

Den eksperimentelle studien av Novick et al. (2014) ble gjennomført med et utvalg bestående 

av voksne, mens deltakerne i min studie er 5-åringer. En sammenligning av resultatene må skje 

med forbehold fordi både organisasjonen av EF er ulik hos barn og voksne, og fordi 

språkutviklingen befinner seg i et helt annet stadium hos 5-åringer enn hos voksne. I tillegg var 

utvalget mye mindre enn i NumLit og besto av 43 personer som ble delt i to grupper. 

Konklusjonen til Novick et al. er at enkelte språklige ferdigheter (i deres eksperiment 

leseforståelse) kan forbedres gjennom trening av generelle EF. Til tross for studiens 

begrensning med små grupper og redusert overføringsverdi til populasjonen, bidrar studien til 

å avklare retningsforholdet mellom EF og språk, noe som en tverrsnittsanalyse som min ikke 

kan bidra med. Det at trening av EF viste seg som nyttig hos voksne, kan oppmuntre til empirisk 

forskning om trening av EF kan ha effekt hos barn, og hva effekten i så fall består i. 

5.1.4 Oppsummering 

Drøftingen viser at resultatene fra min studie underbygger resultater fra andre tverrsnittstudier, 

longitudinelle og eksperimentelle studier som fant holdepunkter for at EF predikerer 

språkferdigheter. Funn fra den foreliggende studien som viser at arbeidsminne og 

planleggingsevne predikerer grammatikkforståelse, er i tråd med tidligere funn om 

arbeidsminne og komplekse EF som prediktor for reseptivt språk. Ved denne vurderingen må 

det tas forbehold om ulikheter med henblikk på aldersgruppe, utvalgsstørrelse, 

måleinstrumenter og målte variabler. I tidligere studier fant man indikasjoner for at inhibition 
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predikerer eksepressiv og reseptiv grammatikk (spesielt syntaks), vokabular og preakademiske 

ferdigheter som bokstavkunnskap. Denne tendensen blir ikke bekreftet av mine analyser.  

5.2 Drøfting av resultater i lys av studiens validitet 

og reliabilitet 

Som all forskning har også den foreliggende studien sine begrensninger. Disse skal belyses her. 

Resultatenes drøftes i henhold til refleksjoner rundt validitet og reliabilitet og min rolle som 

forsker. Det er viktig å være seg bevisst at en tilsynelatende nøytral og objektiv forskning med 

statistiske analyser aldri kan være nettopp det – nøytral og objektiv. Forskningen påvirkes og 

begrenses av metoden og ikke minst forskerens individuelle verdier (Tjora, 2017). Som Kleven 

(2008) trekker frem, er validiteten avhengig av kvaliteten av dataene og av kvaliteten til de 

slutningene som trekkes ut fra dataene. Med andre ord er validiteten til denne studien både 

avhengig av hva som har blitt målt, på hvilken måte og på hvilke premisser, og den er avhengig 

av hvor begrunnet tolkningen av resultatene er.  

5.2.1 Statistisk validitet 

Den statistiske styrken av resultatene er avgjørende for undersøkelsens statistiske validitet. Det 

betyr at det må vurderes hvor pålitelige de slutningene er om at sammenhengen mellom den 

avhengige variabelen og en eller flere uavhengige variabler er statistisk signifikant og rimelig 

sterk (Lund, 2015). Brudd på matematiske forutsetninger til analysemetodene er en trussel mot 

den statistiske validiteten (Lund, 2015). Etter en kritisk gjennomgang av forutsetningene til 

korrelasjonsanalysen og regresjonsanalysen fant jeg ingen kriterier som skulle motsi å bruke 

disse metodene. Likevel kan det ikke utelukkes at eksterne variabler kan ha påvirket resultatene 

fra regresjonsanalysen, for eksempel fordi det ikke er kontrollert for SES. 

Dårlig test- eller målingsreliabilitet svekker den statistiske styrken og er dermed en trussel mot 

den statistiske validiteten (Lund, 2015). Reliabiliteten kan vurderes i henhold til den indre 

konsistensen av testene. Som den deskriptive statistikken viser vurderes den indre konsistensen 

som god eller veldig god i alle testene basert på Cronbachs alpha og Revelles omega total. 

TROG-2 har ifølge norsk normering en reliabilitet tilsvarende en Cronbachs alpha på .95, mens 

reliabiliteten til TROG-2 er enda bedre i den foreliggende undersøkelsen med både Cronbachs 

alpha og Revelles omega total på .97 (Bishop et al., 2009). Ifølge en review om Nepsy-II har 
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deltesten Inhibition (benevning og inhibition) sammen med en annen deltest den laveste indre 

konsistensen av deltestene i Nepsy-II (Davis & Matthews, 2010). Spearmans rs er beregnet i 

den foreliggende studien. Spearmans rs på .58 for Inhibition time uttrykker tydelig korrelasjon 

mellom skårene på de to oppgavene i testen, og Spearmans rs på .36 for Inhibition error 

uttrykker moderat korrelasjon mellom de to oppgavene i testen. For å få mere valide resultater 

kunne man ha brukt flere måleinstrumenter for inhibition. Testene for kontrollvariablene er 

BPVS for vokabular og Matrix Reasoning for nonverbal intelligens. BPVS har høy reliabilitet 

som uttrykkes med Cronbachs alpha på .96 i aldersgruppen 3 - 5 år og split-half reliability er 

.89 i samme aldersgruppe (Dunn et al., 1997). Den målte indre konsistensen da testen ble 

gjennomført i NumLit var enda sterkere med Cronbachs alpha .90 og Revelles omega total på 

.95. Matrix Reasoning har veldig bra reliabilitet (Soares & McCrimmon, 2013). Dette bekrefter 

verdiene fra denne foreliggende studien med Cronbachs alpha på .86 og Revelles omega total 

på .95. Den indre konsistensen av testene vurderes dermed ikke som trussel i denne studien, 

med et lite forbehold om inhibition-testene. 

Systematiske målefeil en reliabilitetstrussel. Målingene er i så fall upålitelige fordi vi får feile 

verdier. Systematiske feil kan gjøres fordi testlederen gjør feil under administreringen, eller når 

det er feil i testene. Administreringen av testene kan altså være en trussel mot reliabiliteten. 

Utydelige instruksjoner inkompetente testledere, distraktører i testsituasjonen kan minske 

nøyaktigheten av resultatene og øke faren for målefeil. I NumLit-studien er alle testlederne 

utdannet på masternivå i spesialpedagogikk, pedagogikk eller psykologi og har fått god 

opplæring i administrering og skåring av testene gjennom forskergruppen. Flere av de brukte 

testene er PC-baserte, noe som gjør administreringen og skåringen enklere og mere uavhengig 

av testlederen. Usikkerheter rundt administrasjonen og skåringen kunne bli tatt opp med 

prosjektlederne underveis. Av den grunn vurderes administrering av testene ikke som 

validitetstrussel for denne studien. Det kan likevel ikke utelukkes at enkelte tester har blitt 

administrert noe ulikt. 

Både TROG-2, Tower of London, Nepsy Inhibition (time og error), Matrix Reasoning, BPVS, 

Backward Digit Span og Listening Recall er standardiserte tester som på denne måten har 

gjennomgått en kvalitetskontroll slik at systematiske feil i testene ikke anses som trussel i denne 

studien i utgangspunktet. Denne vurderingen forutsetter at testene blir administrert i henhold il 

manualen. Man må likevel ta i betraktning at Listening Recall og Backward Digit Span ikke er 

standardisert i Norge, og oversettelsen fra engelsk til norsk kan ha medført feil. Sannsynligheten 
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for dette anses som liten for Backward Digit Span fordi oversettelse av tall fra engelsk til norsk 

ikke innebærer nevneverdige utfordringer, mens det kan være relevant for Listening Recall som 

er språklig mere komplekst.  PC-versjonene av Tower of London, TROG-2, BPVS og Matrix 

Reasoning som ble laget spesielt til NumLit er heller ikke standardisert. Men disse testene har, 

som nevnt før, veldig god reliabilitet i sine opprinnelige utgaver (Bishop et al., 2009; Köstering 

et al., 2015; Soares & McCrimmon, 2013) og har også utmerket indre konsistens i NumLit-

utvalget. Oppsummerende formulert vurderes systematiske målefeil som liten trussel mot den 

statistiske validiteten i denne undersøkelsen.  

Den statistiske styrken vurderes samlet sett som god, slik at man kan anta at sammenhengene 

mellom variablene virkelig eksisterer og at det ikke er gjort en type-I- eller type-II-feil. 

5.2.2 Indre validitet 

Indre validitet uttrykker i hvilken grad slutninger om kausalsammenhenger mellom de 

undersøkte variablene er mulig på bakgrunn av den utførte analysen. Design, metode og 

tidligere teori påvirker muligheten for å trekke gyldige slutninger om en kausalsammenheng. 

Den største trusselen er det såkalte retningsproblemet: Det er vanskelig å avgjøre hva som er 

årsak og hva som er effekt. Retningsproblemet er sentralt for både den statistiske analysen i et 

ikke-eksperimentelt design, som her, og for teoridanning om variablene. Som gjennomgangen 

av relevant teori og empiri har vist, er die teoretiske konseptene om retningen i sammenhengen 

mellom EF og språk (grammatikk) stort sett basert på teoretiske antagelser (for eksempel om 

grammatikkutvikling) eller på ikke-eksperimentelle studier. 

I den foreliggende studien ble bivariate korrelasjonsanlayser og hierarkisk multippel 

regresjonsanalyse benyttet. En bivariat korrelasjonsanalyse gir ikke informasjon om 

årsakssammenhenger, kun om samvariasjon og størrelsen av felles varians (Kleven, 2008). Det 

må tas høyde for en såkalt spuriøs (falsk) effekt, siden korrelasjonen kan skyldes faktorer 

utenom analysen (Befring 2016). Dette er en begrensning av denne analysemetoden. 

Regresjonsanalysen kan gi informasjon om i hvilken grad en eller flere variabler predikerer 

utfallet av den avhengige variabelen, og det er mulig å kontrollere for tredjevariabler. Men 

regresjonsanalysen tillater ingen slutninger om kausale sammenhenger, kun om delt (eller ikke-

delt) felles varians med andre potensielle prediktorer. Antagelser om årsakssammenhenger på 

bakgrunn av regresjonsanalysen må være teoretisk begrunnet (Kleven, 2008). En statistisk 

sammenheng behøver ikke nødvendigvis å referere til en årsakssammenheng (Kleven, 2015). 
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Likevel kan en regresjonsanalyse styrke eller svekke antakelsene om en årsakssammenheng 

fordi den kan gi dypere innsikt i korrelasjonen. Slik kan denne metoden bidra til å styrke den 

indre validiteten i en studie med ikke-eksperimentelt design til en viss grad (Kleven, 2015).  

Andre trusler mot den indre validiteten som modning, seleksjon (ved flere 

grupper/kontrollgruppe) eller frafall er ikke relevante for min studie siden disse truslene kun 

spiller en rolle dersom studien opererer med en kontrollgruppe og/eller med flere enn ett 

måletidspunkt (Lund, 2015). 

Det at studien er en tverrsnittstudie svekker den indre validiteten ytterlig. Et datasett fra bare 

ett måletidspunkt gir ikke mulighet til å analysere utviklingskurver av de undersøkte variablene, 

og dermed er det heller ikke mulig å undersøke hvilken variabel som utviklet seg først. Dette 

hadde vært mulig å undersøke i en longitudinell studie med flere måletidspunkt. 

Oppsummert vurderes den indre validiteten til denne studien som lav. 

5.2.3 Begrepsvaliditet 

Når en test virkelig måler det den er ment til å måle, og kun det, er begrepsvaliditeten utmerket.  

Utfordringen som er forbundet med måling av latente variabler er allerede beskrevet tidligere i 

oppgaven. Grunnproblemet er at psykologiske fenomener som grammatikkforståelse, 

arbeidsminne og planleggingsevne ikke er observerbare og ikke kan måles direkte. I og med at 

begrepene er abstrakte og ikke entydig definert medfører deres operasjonalisering et 

usikkerhetsmoment om hvilke observerbare variabler vi egentlig ønsker å måle, og om de 

virkelig måler den latente variabelen som vi er interessert i.  

Det betyr at dersom det ikke er funnet noen sammenheng mellom ulike variabler, kan det bety 

at det ikke eksisterer noen sammenheng. Men det kan også bety at de utførte målingene ikke 

var gode nok for å kunne måle konstruktet som var ment til å måles. Dette krever en diskusjon 

av målingene og måleinstrumentene og deres egenskaper.  

I den foreliggende oppgaven var det derfor spesielt viktig å presisere hvilke eksekutive 

funksjoner som ble målt og hvordan, i henhold til de målingene som var tilgjengelige fra 

NumLit. Presisjon i forhold til begrepsbruket styrker begrepsvaliditeten av denne 

undersøkelsen og er grunnleggende for en nyansert drøfting av resultatene i lys av andre studier.  



65 

 

En trussel mot begrepsvaliditeten er «task-impurity»-problemet som innebærer at alle tester 

ikke bare kartlegger funksjonen av interesse, men også andre funksjoner fordi alle oppgaver 

krever flere ferdigheter for at de kan løses (Miyake et al., 2000).  

TROG er standardisert og normert på 950 norske barn. Det ble ikke gjennomført 

korrelasjonsstudier med andre tester for impressiv grammatikk i forbindelse med 

standardiseringen og normeringen av testen for norske forhold. Men korrelasjonen med BPVS 

er signifikant og spesielt høy i aldersgruppen 4 - 5 år (Bishop et al., 2009). Siden den parallelle 

utviklingen av vokabular og grammatikk er teoretisk begrunnet, styrker denne korrelasjonen 

testens validitet (Bishop et al., 2009). Man har prøvd å minske «task-impurity»-problemet ved 

å bruke et enkelt vokabular og profesjonelle bilder som passer til de setningene som blir 

presentert for barnet. Likevel krever testen ikke-grammatiske ferdigheter av barnet, som 

konsentrasjonsevne, oppmerksomhet og arbeidsminne – spesielt ved komplekse 

setningsstrukturer («Jenta løper etter hunden som hopper. / Mannen ikke bare løper, men peker 

også.») I hvor stor grad dette «støyet» påvirker det enkelte barns skåringer på TROG, er 

vanskelig å finne ut. Til tross for at TROG ser ut til å ha høy begrepsvaliditet, setter 

målemetoden en begrensning. Det er brukt kun ett måleinstrument for grammatikkforståelse, 

og det er derfor fare for at viktige sider ved den latente variabelen «reseptiv grammatikk» kan 

ha vært underrepresenterte slik at begrepet ikke blir målt i sin fylde. 

Begrepsvaliditeten i arbeidsminnetestene Listening Recall og Backward Digit Span regnes for 

å være god fordi testene krever flere arbeidsminnefunksjoner (Dehn, 2008). De inneholder mye 

verbal informasjon og krever kapasitet i den fonologiske sløyfen og er i tillegg et mål for den 

sentrale eksekutiven (Best & Miller, 2010; Weiland et al., 2014). Likevel er ikke alle 

komponenter av arbeidsminnet målt med testene, spesielt ikke det visuospatiale minnet (Best 

& Miller, 2010). I vurderingen og diskusjonen av studiens resultater er det derfor spesielt viktig 

å presisere hvilke komponenter av arbeidsminnet som er testet og bidrar til forklaring av 

grammatikkferdigheter, nemlig fonologisk sløyfe og sentrale eksekutive. 

Listening Recall krever semantisk forståelse i og med at barnet skal vurdere om setningene er 

sanne eller usanne. Dette kan være en ulempe fordi testen krever grammatikkforståelse av barna 

(fordi semantisk forståelse forutsetter grammatisk forståelse). Resultatet fra den foreliggende 

undersøkelsen, nemlig at arbeidsminne predikerer reseptiv grammatikk, er basert på en test som 

forutsetter nettopp reseptiv grammatikk. Dette kan svekke studiens validitet. På den andre siden 

er setningene i Listening Recall ganske enkle grammatisk sett (spesielt i de første blokkene). 
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Det betyr at sannsynligheten for at skåringene på testen er påvirket av barnas ID angående 

grammatikkferdigheter er liten. Dessuten går barnas semantiske vurderinger av setningene ikke 

inn i skåringen. 

Både Listening Recall og Backward Digit Span er standardisert og normert i England og har 

ifølge Dehn (2008) høy begrepsvaliditet. På bakgrunn av denne vurderingen kunne man 

forvente at de to testene korrelerer med hverandre i ganske stor grad, men den forklarte 

variansen er, som beskrevet i resultatkapittelet, ikke større enn 9.5% (rs = .308). Den lave 

korrelasjonen kan tyde på for at begrepsvaliditeten er svekket fordi den kan være uttrykk for at 

testene ikke gjenspeiler det latente konstruktet «arbeidsminne». I regresjonsanalysen er 

Backward Digit Span tatt ut av modellen og den lave korrelasjonen mellom de to 

arbeidsminnetestene vurderes derfor ikke som trussel for studien i sin helhet.  

Tower of London er en test for planleggingsevne og har ifølge Köstering et al. (2015) en veldig 

bra begrepsvaliditet. Testen krever komplekse eksekutive funksjoner som involverer 

oppmerksomhet og mental fleksibilitet. I tillegg må barna forholde seg til et begrenset antall 

trekk og en begrenset tidsramme. Observasjonen fra testsituasjonen viser at noen barn 

verbaliserte mulige løsningsstrategier og konsekvensene idet de utførte det ene eller det andre 

trekket. Denne observasjonen er i tråd med empiriske funn som viser at verbalisering (og inner 

speech) korrelerer med EF (Fatzer & Roebers, 2012), med forbehold om at observasjonene i 

testsituasjonen ikke er systematisk dokumentert eller analysert. Cheetham et al. (2012) fant at 

Tower of London krever arbeidsminnefunksjoner, og at det visuospatiale minnet er relevant for 

å løse oppgaven. Dette er muligens en indikasjon for at ikke bare de arbeidsminnefunksjonene 

som ble kartlagt med Listening Recall er relatert til reseptiv grammatikk (fonologisk sløyfe og 

sentrale eksekutive), men også det visuospatiale minnet. Det bekrefter arbeidsminnets bidrag 

for forklaring av ID i reseptiv grammatikk. 

Inhibition-testene fra Nepsy-II har ifølge reviewen til Davis og Matthews (2010) god 

begrepsvaliditet som blant annet ble underbygget av moderat til høy korrelasjon med Wechsler 

Intelligence Scale for Children–Fourth Edition (WISC-IV), Differential Abilities Scales–

Second (DAS) som også kartlegger kognitiv fungering hos barn (men det blir ikke spesifisert 

hvilke korrelasjoner testen har med andre inhibition-tester). Testen krever få verbale ferdigheter 

noe som minsker «task-impurity»-problemet.  
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Begrepsvaliditeten i BPVS er god ifølge manualen og validiteten bygger både på innholdet og 

oppbygging av testen (Dunn et al., 1997). Det samme gjelder Matrix Reasoning som har en 

veldig bra begrepsvaliditet (Soares & McCrimmon, 2013). BPVS og Matrix Reasoning går jeg 

ikke inn på nærmere fordi de er bare brukt som kontrollvariabler. 

5.2.4 Ytre validitet 

Ytre validitet handler om hvorvidt resultatene fra en studie kan generaliseres og hvor 

representativ resultatene er for populasjonen. 

Utvalget spiller en stor rolle for den ytre validiteten. Et randomisert (tilfeldig) utvalg er det 

beste grunnlaget for generalisering fordi man da kan gå ut fra at utvalget representerer 

populasjonen i sin normalvariasjon best. Utvalget i den her presenterte undersøkelsen er 

randomisert innenfor de utvalgte kommunene og de forespurte barn i de ulike barnehagene. 

Innenfor kommunene fikk alle barnehagebarn som oppfylte inklusjonskriteriene muligheten til 

å delta i studien. Det må likevel tas høyde for en seleksjonsbias som kan føre til skjevhet i 

utvalget. Det er mulig at foreldrene som ga samtykke for at deres barn kunne delta i studien 

skiller seg systematisk fra foreldre som ikke ga samtykke, og at foreldrebakgrunnen indirekte 

påvirker hvilke individuelle forutsetninger barna i utvalget har. Antagelsene om dette er bare 

tentative fordi de er vanskelige å etterprøve. 

Dersom det er stor individhomogenitet i et utvalg og deltakerne er en ganske ensartet gruppe, 

er representativiteten lavere enn dersom utvalget er en mer heterogen gruppe (Lund, 2015). 

Deltagerne i min undersøkelse antas å representere den normale variasjonen i målgruppen fordi 

det ikke har blitt foretatt noe systematisk utvalg av deltakerne. Det foreligger ingen grunn til å 

anta at utvalget er preget av en spesiell stor homogenitet. Den ytre validiteten vurderes som 

tilfredsstillende på dette punktet. For å underbygge denne vurderingen kunne man sammenligne 

fordelingene av de de standardiserte testene i denne studien med de normative verdiene. Dersom 

fordelingene tilsvarer hverandre, ville dette styrke antakelsen om at utvalget er representativt. 

Et for lite utvalg kan begrense muligheten for å overføre resultatene til en større populasjon. 

Utvalget i denne studien er med 244 deltagere relativt stort slik at utvalgsstørrelsen styrker den 

ytre validiteten til min undersøkelse. 

Lav statistisk validitet svekker indirekte den ytre validiteten. Dersom sammenhengene ikke er 

statistisk signifikante og ikke er basert på pålitelige analyser, minsker overføringsverdien til 
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personer utenfor utvalget. Siden den statistiske validiteten vurderes som god i denne studien, 

anses den ikke som en trussel her. 

Oppsummert vurderes den ytre validiteten som god, det vil si det er grunn til å anta at resultatene 

kan overføres til norske 5-åringer generelt med visse forbehold.  

5.2.5 Forskerrollen 

Som nevnt i kapittelet om vitenskapsteori, spiller grunnleggende antagelser om hva som er 

virkeligheten og hvordan forskning kan bidra til å avbilde den, alltid inn i et forskningsopplegg. 

Her ligger det altså en latent validitetstrussel siden hver forsker er i den forstand begrenset av 

sin egen subjektivitet. Matematiske og statistiske analyser er objektive i den forstand at 

resultatene ikke påvirkes av den som utfører analysene. Men hvilke statistiske analyser som 

brukes og hvilke mål som skal undersøkes er avhengige fra forskeren selv. I tillegg er 

tolkningen av resultatene påvirket av hvilke teorier og perspektiver som forskeren anvender 

(Tjora, 2017). Forskerrollen er imidlertid ikke så relevant i en kvantitativ studie med ikke-

eksperimentelt design som denne, som den er i kvalitativ forskning. I kvalitativ forskning er 

rollefordelingen mellom informant og forsker mere fremtredende, spesielt ved et personlig 

møte (for eksempel i et intervju eller ved observasjon) (Kvale, Brinkmann, Anderssen & Rygge, 

2009). Forskerrollen vurderes i den her presenterte studien ikke som en validitetstrussel. 

5.2.6 Samlet vurdering av studiens validitet 

Begrepsvaliditet er en grunnleggende utfordring i denne studien og består i å operasjonalisere 

uobserverbare konstrukter med de konsekvensene som operasjonaliseringen har for målingen. 

Begrepsvaliditeten er på flere måter svekket i denne studien. Fordi de latente variablene 

(spesielt eksekutive funksjoner og arbeidsminne) ikke er entydig definerte, er det knyttet 

usikkerhet rundt spørsmålet om alle sider ved de latente variablene er målt. Det er i tillegg en 

utfordring å sammenligne resultatene med funn fra andre studier når begrepsbruk og -forståelse 

ikke er enhetlig i litteraturen. En annen utfordring er at de tilgjengelige målingene i NumLit 

ikke dekker hele spekteret for mulige målinger av EF. Dette krever presise formuleringer ved 

beskrivelsen og tolkningen av resultatene. For flere variabler er det brukt kun ett 

måleinstrument (for eksempel for planleggingsevne og reseptiv grammatikk). Også dette kan 

medføre at ikke alle sider ved variablene har blitt målt. Den indre validiteten i denne 



69 

 

undersøkelsen er lav fordi et ikke-eksperimentelt design ikke gir anledning til å trekke gyldige 

slutninger om årsakssammenhenger. 

Studiens styrker er god statistisk validitet og god ytre validitet. De statistiske forutsetningene 

for analysene regnes som gode eller tilfredsstillende og resultatene fra analysene var statistisk 

signifikante. Testreliabiliteten anses som god eller veldig god, noe som styrker den statistiske 

validiteten ytterlig. Den ytre validiteten regnes som god fordi utvalget er relativt stort, 

deltakerne ikke er valgt ut systematisk, og fordi kommunene antas for å representere norske 

kommuner generelt. Denne antakelsen er imidlertid ikke kontrollert. Derfor mener jeg at 

resultatene med forbehold kan generaliseres slik at man kan anta at eksekutive funkjsoner 

predikerer grammatikkforståelse hos norske 5-åringer med normal språkutvikling generelt. 
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6 Konklusjon 

Til tross for svakheter og begrensninger begrunnet i design og metode har denne undersøkelsen 

bidratt med konkrete resultater om hvordan ulike kognitive faktorer predikerer individuelle 

forskjeller i enkelte språkvariabler hos førskolebarn, her spesifisert ved spørsmålet i hvilken 

grad eksekutive funksjoner predikerer grammatikkforståelse. Et uforventet funn er at analysene 

ikke bekrefter inhibition som prediktor for grammatikkferdigheter. Men i all hovedsak bekrefter 

min studie antakelser om at EF er viktige for barnas språkutvikling. Selv om man ikke kan peke 

på direkte årsakssammenhenger ut fra denne studien, er resultatene fra dette masterprosjektet 

verdifulle for videre forskning og spesialpedagogisk praksis.  

6.1 Videre forskning  

En grafisk framstilling av resultatene fra den foreliggende studien og tidligere forskning kunne 

være en boks-pil-modell med mange bokser og mange piler i mange retninger. Denne 

forestillingen gjenspeiler at sammenhengen mellom de undersøkte variablene er kompleks og 

fremdeles ikke fullstendig kartlagt. Spesialpedagogikk er en sammensatt disiplin og trenger 

forskning med ulike design for å få vitenskapelig fremgang. Det er derfor viktig å bruke ulike 

metoder og infallsvinkler for å belyse den samme problemstillingen.  

Gooch et al. (2016) understreker behovet for flere longitudinelle studier om sammenhengen 

mellom EF og språk fra førskolealderen og i skolealderen. NumLit er en slik longitudinell 

studie. Det hadde vært interessant å sammenligne resultatene fra dette, første måletidspunktet 

med senere måletidspunkter for å kunne undersøke utviklingen av sammenhengen mellom EF 

og grammatikk. Man ville også kunne undersøke i hvilken grad spesifikke EF bidrar til 

forklaring av ID i grammatikk ettersom barna blir eldre. I tillegg vil det være mulig å kontrollere 

for flere tredjevariabler etterhvert. Data om SES var ikke tilgjengelige på det første 

måletidspunktet i NumLit og kunne derfor ikke bli tatt med i denne analysen, men SES skal bli 

kartlagt senere i prosjektet. Det hadde i tillegg vært interessant å forske mere på om EF og språk 

er separate systemer som blir styrt av felles underliggende faktorer, som Gooch et al. (2016) 

foreslår. 

Kvantitativ forskning og kvalitativ forskning kan kombineres for å få større innsikt i 

forskningsfeltet. For eksempel kan det tenkes at man analyserer hvilke oppgaver i TROG 
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(tilsvarende ulike grammatiske konstruksjoner) enkelte barn strever med, for så å undersøke 

mulige sammenhenger med eksekutive funksjoner eller andre variabler. Man har også foreslått 

å bruke observasjon som kvalitativ metode for å få mere innsikt i utviklingen av EF i 

sammenheng med språk. For eksempel kunne den spontane talen som barn bruker mens de løser 

oppgaver  blitt observert og brukt som datagrunnlag (Fatzer & Roebers, 2012). 

Med tanke på at EF antas å være organisert som enhet i førskolealder, kan det tenkes at 

undersøkelser som inkluderer flere tester av komplekse EF og varierte metoder i kartleggingen 

kan gi et bedre grunnlag for å trekke slutninger om sammenhengen mellom EF og ulike 

språkvariabler, for eksempel grammatikk.  

Som flere andre (Gooch et al., 2016; Jiang et al., 2018) ser jeg et behov for eksperimentelle 

studier. For at mine observasjoner og funn fra andre tverrsnittsstudier kommer til nytte burde 

man teste om konkret trening av EF gjennom spesifikke tiltak kan forbedre reseptiv 

grammatikk. Her kunne man starte med en intervensjonspilotstudie med få barn som følges tett 

i intervensjons- og kontrollgruppen. Dette ville avhengig av resultatene gi grunnlag for en større 

longitudinell intervensjonsstudie. Den kunne også ha fire armer: Intervensjon hos barn med og 

uten språkvansker, og kontrollgruppe med og uten språkvansker. Melby-Lervag og Hulme 

(2013) konkluderer i sin review om arbeidsminnetrening med at trening av arbeidsminne ikke 

har noen effekt på akademiske ferdigheter (blant annet leseferdigheter) i et longitudinelt 

perspektiv. Men konklusjonen deres er først og fremst basert på studier med barn og voksne 

uten vansker. Det hadde vært interessant å undersøke hvordan effekten er hos barn med 

språkvansker.  

Min studie har kun undersøkt reseptiv grammatikk. Derfor bør videre forskning se nærmere på 

om det er forskjellige EF som predikerer reseptiv og ekspressiv grammatikk. Muligens spiller 

arbeidsminne og planleggingsevne en spesiell rolle for forståelsen mens barna blir presentert 

for setninger, mens disse EF ikke er så betydningsfulle for selve den grammatiske kunnskapen 

som setningene krever. 

Evidensen for at EF predikerer språkferdigheter er relevant for forskning om språkvansker. Det 

er verdt å diskutere om EF kan regnes som risikofaktor for språkvansker eller forsinket 

språkutvikling. Dette er i tråd med Röthlisberger et al. (2013) som foreslår at svake EF muligens 

kan anses som markør for senere akademiske vansker. 
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6.2 Praktisk-pedagogiske implikasjoner 

Forskning om sammenhengen mellom EF og språkutvikling har tydelige praktisk-pedagogiske 

implikasjoner. Flere forskere understreker at et av de viktigste formålene med denne 

forskningen er å skaffe et faglig grunnlag for å utvikle de beste verktøyene for å hjelpe de barna 

som strever (Weiland et al., 2014; White et al., 2017). Dette gjelder ikke bare barn med DLD, 

men også barn som har språkvansker på grunn av hjerneskade (Bishop et al., 2014). Jeg jeg er 

enig i dette og vil legge til at kunnskapen om betydningen av EF for språk også kan bidra til å 

identifisere de barna som trenger ekstra støtte, spesielt fordi man har sett at lave EF er assosiert 

med lave språkferdigheter. Dessuten bør kunnskap om hvilke faktorer som henger sammen med 

og fremmer språkferdigheter være grunnlag for å legge tilrette for et stimulerende og 

forebyggende miljø i barnehagene og ikke minst hjemme. Dersom videre forskning viser at 

preakademiske ferdigheter står i direkte kausalsammenheng med EF, burde denne kunnskapen 

integreres i de pedagogiske konseptene i barnehagen. Ifølge Rammeplanen for barnehagen skal 

barnehagen fremme barnas kommunikasjon og språk, mens dokumentet ikke formulerer 

oppgaver direkte knyttet til EF (Utdanningsdirektoratet, 2017). Selv om det jobbes med 

utvikling av EF i norske barnehager, for eksempel med selvregulering, finnes det altså ingen 

nasjonal ordning for et systematisk arbeid med EF med førskolebarn (Sendelbach, 2017). 

Resultater fra forskning som min bør trekkes inn i vurderinger om det skal utvikles en standard 

for hvordan norske barnehager jobber med utvikling av EF. Like viktig er det å formidle til 

foreldre hvorfor og hvordan de kan fremme utviklingen av EF hos barna sine. Dette kan for 

eksempel skje gjennom helsestasjonene eller brosjyrer og annet informasjonsmateriell. 

Forskningsformidling er sentral for å lykkes med dette. Carlson et al. (2013) fremhever at det 

burde forskes på hvordan kunnskap om EF kan implementeres i den pedagogiske praksisen på 

best mulig måte – og pedagogisk praksis basert på valide forskningsresultater kommer alle barn 

til gode.  
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Appendiks 

 

Figur 10 – 18. Normale Q-Q-plotter av måleinstrumentene 

 

Figur 10. Normal Q-Q-Plot av TROG 

 

 

 

Figur 11. Normal Q-Q-Plot av Tower of London 
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Figur 12. Normal Q-Q-Plot av Inhibition Time 

 

 

 

 

Figur 13. Normal Q-Q-Plot av Inhibition Error 

 

 

 

 



81 

 

 

Figur 14. Normal Q-Q-Plot av Backward Digit Span 

 

 

 

Figur 15. Normal Q-Q-Plot av Listening Recall 
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Figur 16. Normal Q-Q-Plot av alder. 

 

 

Figur 17. Normal Q-Q-Plot av BPVS 
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Figur 18. Normal Q-Q-Plot av Matrix Reasoning 

 

 

 

 

 
Figur 19. Histogram over fordelingen av residualene på forventete verdier: TROG 
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Figur 20. Punktdiagram over fordelingen av residualene på forventete verdier: TROG 

 
 

Figur 21 – 25. Partial Regression Plots (regresjonsanalyse) 

 

 

Figur 21. Partial Regression Plot TROG - alder 
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Figur 22. Partial Regression Plot TROG – Matrix Reasoning 

 

 

 

Figur 23. Partial Regression Plot TROG - BPVS 
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Figur 24. Partial Regression Plot TROG – Tower of London 

 

 

 

Figur 25. Partial Regression Plot TROG – Listening Recall 
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ANOVA (SPSS Output) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7157,078 2 3578,539 12,320 ,000b 

Residual 67098,995 231 290,472   

Total 74256,073 233    

2 Regression 18854,386 3 6284,795 26,091 ,000c 

Residual 55401,686 230 240,877   

Total 74256,073 233    

3 Regression 24283,053 8 3035,382 13,667 ,000d 

Residual 49973,019 225 222,102   

Total 74256,073 233    

4 Regression 23737,860 5 4747,572 21,427 ,000e 

Residual 50518,213 228 221,571   

Total 74256,073 233    

a. Avhengig Variabel: TROG 

b. Predictors: (Constant), Matrix, AgeMonths 

c. Predictors: (Constant), Matrix, AgeMonths, BPVS 

d. Predictors: (Constant), Matrix, AgeMonths, BPVS, InhibitionTime, LOGInhibitionError, ListeningRecall, 

TowerOfLondon, BackwardDigitSpan 

e. Predictors: (Constant), Matrix, AgeMonths, BPVS, ListeningRecall, TowerOfLondon 

 

Tabell 7. ANOVA (SPSS Output) Hierarkisk multippel regresjonsanalyse 


