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Spesifikke språkvansker 
hos barn og unge

SAMMENDRAG

Vanligvis definerer en
”spesifikke språkvan-
sker” ut fra et sett av
inklusjons- og eksklu-
sjonskriterier; dvs. per-
soner som gjør det dår-
lig på standardiserte
språktester, uten at de
har andre utviklings-
forstyrrelser som kan
forklare språkvan-
skene. Etter en kort
redegjørelse for fore-
komst og arvelighet av
spesifikke språkvan-
sker, påpeker vi at SSV
kan forekomme i ko-
morbid sammenheng
med andre utviklings-
forstyrrelser. Dette betyr at mange
personer som ikke passer inn i de
tradisjonelle diagnosekriteriene,
godt kan tenkes å ha spesifikke
vansker med tilegnelsen av språ-
ket. Særskilt vil bruken av kriteri-
et om normal ikke-språklig intelli-
gens hos barn med språkvansker
reise et dilemma i diagnostise-
ringen av SSV. Videre presenterer
vi tre forskningstradisjoner der

man har søkt å finne pålitelige
markører for SSV. Den kliniske
betydning av nonord repetisjon,
auditiv informasjonsbehandling
og elektrofysiologiske hjernedata
for semantisk priming blir drøftet
særskilt. Til slutt reiser vi spørs-
målet om spesifikke språkvansker
kan skyldes forsinket modning av
det hjernesubstrat som muliggjør
språkutviklingen. 
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INNLEDNING

Det finnes en gruppe barn
som har problemer med til-
egnelse av språk, uten at de
er mentalt retarderte eller har
kjente nevrologiske skader,
hørselshemninger eller andre
tilleggsvansker som kan for-
klare språkvanskene. Man
har derfor karakterisert disse
barnas vansker som spesifik-
ke språkvansker (SSV). Det
vil si at diagnosen reserveres
for barn uten andre kjente
utvikl ingsfors tyr re lser.
Denne definisjonen innebæ-
rer at man i tillegg til et sett
inklusjonskriterier (som be-
skriver språkvanskene) også
bruker et sett eksklusjonskri-
terier (andre utviklingsfor-
styrrelser) for å identifisere
barn med SSV. 

Inklusjonskriteriene fastset-
tes på grunnlag av svarene
på standardiserte språktester.
Likevel finner en store varia-
sjoner mellom de spesifikke
kriteriene som forskere bru-
ker. Skårer på -1.25 standar-
davvik under gjennomsnittet
er et ofte brukt kriterium,
men noen forskere setter
grenseverdien til to standar-
davvik under gjennomsnit-
tet. I tillegg må vi regne med
kvalitative forskjeller i
språkferdigheter hos barn
med SSV. Vi finner også en
viss variasjon i fastsettelsen
av eksklusjonskriteriene.
Disse har tjent til å sikre
’rene grupper’ i forskning.
Det betyr at kriterier for
utvelgelse av en gruppe barn
med språkvansker i forsk-
nings øyemed også har blitt
til kriterier for diagnostise-
ring av SSV. For å utelukke
at generelt evnesvake barn

kommer med i en slik grup-
pe, har mange forskere satt
en grenseverdi for nonverbal
IQ på 85. Denne verdien er
kontroversiell, noen forskere
har satt den så lavt som 70
(Plante, 1998). Imidlertid
har vi lite kjennskap til for-
holdet mellom språkvansker
og nonverbal intelligens.
Dersom disse er urelaterte
eller bare lavt korrelerte, bør
man være forsiktig med en
streng anvendelse av nonver-
bal IQ som eksklusjonskrite-
rium. Denne problematikken
vil bli mer utførlig diskutert
senere i artikkelen.

Barn med store hørselshem-
ninger vil heller ikke få diag-
nosen SSV. Et hørselstap på
20db over 500 – 5000 Hz er
et vanlig brukt eksklusjons-
kriterium.  Det er likevel
grunn til å anta at evnen til å
tilegne seg et språk varierer
sterkt blant hørselshemmede
og døve barn. Noen av disse
barna vokser opp sammen
med sine hørselshemmede
foreldre som kommuniserer
ved hjelp av tegnspråk. Disse
barna utvikler et tegnspråk
på en måte som er vanlig for
barn i denne gruppen. Men
om de ikke gjør det? Kan det
tenkes at hørselshemmede
barn som har problemer med
læring av tegnspråk, har de
samme underliggende van-
skene som barn med SSV?

Av andre eksklusjonskriteri-
er skal vi i denne forbindelse
nevne mellomørebetennel-
ser, nevrologiske skader og
sykdommer, sviktende sosial
interaksjon, autisme og
andre utviklingsforstyrrelser
som nedsetter barnets kom-
munikative evner.

FOREKOMST.

Leonard (1989) anslår fore-
komsten av SSV til ca. syv
prosent av alle barn, og at
SSV forekommer tre ganger
så ofte hos gutter som hos
jenter. Noen barn med språk-
vansker ser ut til å vokse
vanskene av seg, mens
symptomene vedvarer frem
til voksen alder for andre
barn. Johnson, Beitchman,
Young, Escobar, Atkinson og
Wilson (1999) rapporterte at
73% av førskolebarn med
språkvansker forsatt hadde
språkvansker ved 19 års
alder. Van der Lely & Battel
(2003) antar at barn som
vokser språkvanskene av seg
ikke har SSV, men at det hel-
ler dreier seg om en forsinket
språkutvikling. Andre anslår
forekomsten til mellom tre
og fem prosent (Rescorla
1989, Diagnostic and Sta-
tistical Manual of Mental
Disorders, 1994). I ansla-
gene over er forekomst
avhengig av bruk av tester og
derved også statistiske krite-
rier. Skal en sette grensen
ved ett eller to standardavvi-
ker under gjennomsnittet?
Bishop (1997, s. 23) nevner
at tre til ti prosent av alle
barn, avhengig av hvilke sta-
tistiske kriterier som brukes,
har SSV. Forsinket språkut-
vikling (både spesifikke
språkvansker og språkvan-
sker som er sekundære i for-
hold til andre vansker) fore-
kommer i en gradvis mindre
andel av barn i løpet av før-
skolealderen. Whithurst og
Fischel (1994) viser hvordan
antallet barn med alle former
for forsinket språkutvikling
synker med økende alder.
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For eksempel, vil mellom ni
og 17% av to åringer kunne
karakteriseres som forsinket
på det ekspressive området
(færre enn 30 ord og ingen
ordkombinasjoner ved to års
alder). Ved 36 måneder er
estimatene av spesifikke og
sekundære språkvansker falt
til mellom tre og åtte prosent.

ARVELIGHET

Det er overraskende at barn
kan ha språkvansker tilsyne-
latende uten noen grunn. En
har derfor vært opptatt av
om vanskene kan være arve-
lige. Mye tyder på at SSV
har en sterk arvelig kompo-
nent. Studier av familier med
barn med SSV har vist at 2/3
av nære familiemedlemmer
(søsken og foreldre) har
språkvansker (Gopnik &
Crago, 1991). Tvillingstu-
dier viser en konkordans rate
på 80 til 86 prosent for eneg-
gede tvillinger, og en kon-
kordansrate på 38–48 pro-
sent for toeggede tvillinger
(se Tomblin & Buckwalter,
1998, for en diskusjon om
implikasjonene av tvillings-
tudier). Det forhold at SSV
forkommer tre ganger så ofte
blant gutter som hos jenter
kan også tyde på at SSV har
en genetisk basis.  Genetiske
studier har vist at SSV kan
knyttes til kromosom 7, og
andre genetiske avvik (Fis-
her et al., 1998; Lai et al.
2001; SLI Consortium, 2002,
2004).  Det forhold at SSV
synes å ha en genetisk basis,
betyr bare at en del av varia-
sjonen i SSV barns språklige
ferdigheter kan forklares ut
fra arv. En må ikke glemme

at den største påvirkingsfak-
toren er barnets miljø og de
tiltakene som settes i verk
for å hjelpe barnet.

KOMORBIDITET OG SSV

Eksklusjonskriteriene for
SSV har blitt brukt for å
sikre ’rene’ grupper i forsk-
ningen. I en klinisk sammen-
heng vil en ukritisk bruk av
disse kriteriene være proble-
matisk. Vi har argumentert
for at barn som ifølge en
konvensjonell definisjon ik-
ke kan få diagnosen SSV,
likevel kan tenkes å ha
språkvansker. Dette gjelder
særlig hørselshemmede barn
og barn med lav nonverbal
IQ. Vi snakker i slike tilfelle
om komorbiditet, dvs. at to
eller flere sykdommer/utvik-
lingsforstyrrelser forekom-
mer samtidig hos samme
barn. Disse kan utgjøre ulike
underliggende vansker for
barnet, men lar seg vanskelig
skille i en klinisk utredning.
Komorbiditet innebærer og-
så uavhengighet, dvs. at en
utviklingsforstyrrelse ikke er
en konsekvens eller ring-
virkning av den første.  Hvil-
ke holdepunkter har vi for at
språkvansker kan eksistere
sammen med andre utvik-
lingsforstyrrelser på denne
måten? For å kunne gi et
mulig svar på dette spørsmå-
let har vi har valgt å drøfte
spesielt forholdet mellom
nonverbal IQ og SSV.

Nonverbal IQ og SSV

Eksklusjonskriteriene for
SSV har blitt brukt for å

sikre ’rene’ grupper i forsk-
ningen. I en klinisk sammen-
heng  vil imidlertid  en ukri-
tisk bruk av disse kriteriene
være problematisk. Som
nevnt er et grunnleggende
kriterium for diagnosen SSV
at barnet har skårer på non-
verbale intelligenstester som
ligger innenfor et normalt
variasjonsområde. Vanligvis
er dette definert som en non-
verbal IQ på 85 eller mer.
Det er etter vår mening god
grunn til bekymring over
inklusjonen av nonverbal IQ
som et av kriteriene for SSV.
Bishop (1997) rapporterte at
det ikke er uvanlig å finne
identiske tvillinger hvor den
ene fyller strikte kriterier til
SSV, inkludert en stor for-
skjell mellom verbal IQ og
nonverbal IQ, og den andre
tvillingen har lave språkskå-
rer, men også lav nonverbal
IQ. Dette peker i retning av
at det ikke er noen enkel
sammenheng mellom non-
verbal IQ og språkvansker.
For eksempel fant  Fey, Long
& Cleave (1994) at barn med
nonverbale IQ’er over gjen-
nomsnittet og barn med non-
verbale IQ’er under gjen-
nomsnittet, hadde sammen-
lignbare språkvansker. Beg-
ge gruppene hadde nytte av
behandling for sine språk-
vansker. Nonverbal IQ kan
tenkes å virke inn på andre
aspekter av læring og atferd,
men i denne studien var det
ingen sammenheng mellom
nonverbal IQ og nytten
barna hadde av hjelpetiltak.
Det må bemerkes at mange
forskere bruker et mindre
restriktivt kriterium enn non-
verbal IQ < 85 som en anbe-
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falt grense for eksklusjon.
Plante (1998) anbefaler en
grense på nonverbal IQ 70
eller 75. En konsekvens av
dette er at barn med en ikke-
signifikant forskjell mellom
språklige og ikke-språklige
ferdigheter blir inkludert i
gruppen barn med SSV. I
disse tilfellene anbefaler for
eksempel Bishop (1997) at
man bruker termen ”språk-
vansker” (language impair-
ment) heller enn ”spesifikke
språkvansker” (specific lan-
guage impairment). Kamhi
(1998) forslår at man bruker
termen ”developmental lan-
guage disorder” (DLD) for
disse barna. 

Det er flere grunner til å
være bekymret over bruk av
nonverbal IQ som et krite-
rium for SSV. Nonverbal IQ
uttrykkes ved en sumskåre,
dvs. summen av resultatene
på en rekke ulike delprøver.
Til grunn for denne sumskå-
ren ligger det derfor ofte et
sett av skårer. Swisher &
Plante (1993) fant at profil-
mønstret på to tester for non-
verbal intelligens var svært
forskjellig i en gruppe barn
med spesifikke språkvansker
og en gruppe barn med nor-
mal språklig utvikling. De
fraråder bruken av forskjel-
len mellom språklige og
ikke-språklige skårer som
eksklusjonskriterium for
SSV. Ottem (2002) har på-
pekt at standardiserte ikke-
språklige intelligenstester
ikke er konstruert med tanke
på barn med språkvansker.
Det vil si at andre forhold
enn det testene er ment å
måle vil kunne virke inn på
testresultatene. For eksempel

vil forhold som evne til
informasjonsbearbeidelse
virke inn på resultatene på
ikke-språklige standardiserte
prøver. En svikt i evnen til
rask og presis bearbeidelse
av informasjon kan godt ten-
kes å være en av mange års-
aksfaktorer til SSV (John-
ston, 1994). Dette vil lett
kunne føre til at enkelte
typer ikke-språklige tester
blir spesielt vanskelige for
barn med SSV, og at standar-
diserte tester underestimerer
SSV barns intelligens. Ar-
chibald og Gathercole (2006)
argumenterte med at noen
ikke-språklig tester, spesielt
tester for visuo-spatial arbeids-
hukommelse, favoriserer ver-
bal koding. Dette kan muli-
gens også gjelde noen av de
nonverbale deltestene i
WISC III. Etter vår mening
bør en derfor ikke tillegge
nonverbal IQ for stor vekt i
diagnostiseringen av SSV.

For å identifisere barn med
SSV kan trekk ved deres
sosiale liv gi gode holde-
punkter. De er lite verbale,
og snakker ofte i svært korte
setninger, noe som i neste
omgang gir sosial utrygghet
og kontaktvansker. Mange
av dem har færre muligheter
til å delta, forhandle og ta
egne valg. Dette er trekk en
kan finne igjen i andre grup-
per, kanskje spesielt blant
psykisk utviklingshemmede.
De må derfor vurderes i for-
hold til annen informasjon
man har om barnet. 

Kan vi finne årsaker til SSV?

De fleste som har studert
normal og avvikende språk-

utvikling hos barn vil ikke
tro på muligheten for å finne
én årsak til SSV. Talespråket
er produktet av et komplekst
samspill mellom biologiske,
kognitive og sosiokulturelle
faktorer. På samme måten
kan vi tenke oss at SSV kan
ha et multifaktorielt grunn-
lag, og at det derfor er
ufruktbart å bringe inn
spørsmål om kausalitet i
denne forbindelse.

Likevel er det mulig å tenke
at de faktorer som bestem-
mer barnets språkferdighet,
kan ordnes i lange årsakskje-
der. Noen av disse faktorene
gjør seg gjeldende tidlig i
utviklingen og har omfat-
tende og generelle virkning-
er på barnets senere språk-
ferdigheter. Andre er virk-
somme senere og har derfor
noe begrensede virkninger
på barnets språk. Derfor har
det vært viktig å identifisere
faktorer som gjør seg gjel-
dende tidlig i årsakskjeden.
Av hvilken art er de, og
hvordan kan de eventuelt
måles eller registreres?  I mo-
derne forskning er disse fakto-
rene ensbetydende med per-
septuelle og kognitive funksjo-
ner som man nå har vunnet ny
kunnskap om. Der disse funk-
sjonene svikter, hemmes
språkutviklingen alvorlig. Ved
å bruke kjente paradigmer fra
kognitiv psykologisk forsk-
ning har man kunnet teste
disse funksjonene hos det
enkelte barn. Derved har man
påvist en markør for SSV, dvs.
et kritisk tegn som skiller en
gruppe barn med SSV fra en
gruppe barn med normal
språkutvikling. 
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Det er tre typer av markører
som er spesielt studert i
nyere forskning. Hver av
markørene er knyttet til en
teori eller forskningstradi-
sjon innen kognitiv psykolo-
gi. Innen studiet av verbal
arbeidshukommelse har Bad-
deley og Gathercole (Bad-
deley, Gathercole, & Pa-
pagno, 1998; Gathercole,
2006) lagt vekt på evnen til
nonord-repetisjon som en
mulig markør for SSV. Tallal
(Tallal,1976; Tallal, Mer-
zenich, Miller, & Jenkins,
1998)  har argumentert for at
informasjonsbehandling av
lydsekvenser markerer po-
tensial for språkutvikling,
mens testoppgaver for se-
mantisk priming under elek-
trofysiologisk registrering av
hjerneaktiviteten har blitt til-
lagt en viktig rolle som mar-
kører for SSV (Fredrich &
Frederici, 2006; Torkildsen
et al., in press).

Nonord-repetisjon

Et nonord er en sammen-
hengende sekvens av foner
(elementære språklyder).
Sekvensen har ingen me-
ning, men dersom den hus-
kes og kan gjentas, kan vi
etter hvert tillegge den
mening. Alle nye ord for
barn som tilegner seg sitt
første språk, og for voksne
som lærer et nytt språk, er
nonord. Derfor er det viktig
at vi kan huske nonord lenge
nok til at vi kan tilegge dem
mening. ”Bolyf ” vil for de
fleste være eksempel på et
nonord. De fleste barn ned
til 4–5 års alder vil kunne

gjenta dette nonordet riktig
etter å ha hørt det én gang.
Det blir mye vanskeligere
med lange nonord som for
eksempel ”rulasjeng”, spe-
sielt når det også stilles krav
om at de enkelte fonene skal
gjentas i riktig rekkefølge.

I Baddeley’s model for
arbeidshukommelse (Badde-
ley & Hitch, 1974; Baddeley,
2003) finnes en egen modul
for bearbeiding og korttids
lagring av ny språklig infor-
masjon, den fonologiske løk-
ken. Her lagres informasjo-
nen etter en fonologisk/arti-
kulatorisk kode. Det vil si at
en sekvens av foner kan lag-
res direkte, mens en sekvens
av bokstaver (skrevne ord)
først må omdannes til artiku-
lerbare lyder for å bli lagret.
Korttidshukommelse for lis-
ter av ord og tall (ordspenn
og tallspenn), samt skårer på
en test for nonord-repetisjon
ga forskerne ulike estimat på
den fonologiske løkkens
kapasitet. Imidlertid viste
det seg at individer som
hadde problemer med ny
språklæring, skåret spesielt
lavt på tester for nonord-
repetisjon.

På grunnlag av disse og
andre resultater (Service,
1992; Service & Kohonen,
1995) lanserer Baddeley et
al. (1998) teorien om den
fonologiske løkken som en
’mekanisme’ for språklæ-
ring, spesielt læring av nye
ord og ytringer. En svikt i
den fonologisk løkken behø-
ver derfor ikke hindre
hukommelsen for kjente ord.
En svikt i den fonologiske
løkken vil derfor også van-

skeliggjøre ny språklæring
gjennom hele livet, for
eksempel læring av et nytt
språk. 

Gathercole og Baddeley
(1990) fant at nonord-repeti-
sjon hos en gruppe fireåring-
er var signifikant korrelert
med de samme barnas voka-
bular et år senere (r = .38, p
< .001 også når nonverbal IQ
var kontrollert for). Voka-
bularet hos fireåringene, de-
rimot, viste ingen signifikant
korrelasjon med nonord-re-
petisjon hos de samme barna
et år senere (r =.14, p > .05
når nonverbal IQ var kon-
trollert for). Dette funnet
gjør det mer sannsynlig at
evnen til nonord-repetisjon
bestemmer vokabularet, enn
omvendt at vokabularet be-
stemmer evnen til nonord-
repetisjon. I et senere arbeid
viste Gathercole (1995) at
barnas svar på nonordene
som hadde en ukjent struktur
(lav ordlikhet) godt prediker-
te den videre utviklingen.
Svarene på de ’kjente’ non-
ordene korrelerte ikke med
senere vokabularutvikling.
Dette kan bety at den fonolo-
giske løkkens kapasitet, som
viser seg gjennom evnen til å
ta opp og lagre nye verbale
ytringer, predikerer språkut-
viklingen i 4-5 års alder
bedre enn eksisterende språk-
vaner. Spørsmålet er hvor
godt nonord- repetisjon også
predikerer språkutviklingen
hos noe eldre barn. Gather-
cole, Tiffany, Briscoe, Thorn
& The ALSPAC Team
(2005) viste at barn som har
svak nonord-repetisjon som
fem åringer for det meste har
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et normalt vokabular som
åtte- åringer. Dette kan bety
at verdien av nonord-repeti-
sjon som markør for SSV
synker med barnets alder. 

Informasjonsbehandling av
lydsekvenser

Det talte ord utgjør en rask
sekvens av lyder, der hver av
lydene (fonene) kan identifi-
seres med bestemte trekk.
For å kunne oppfatte ordet
riktig, må det auditive sys-
tem kunne skille lydene og i
tillegg huske rekkefølgen av
dem. Ordpersepsjon krever
altså god temporal oppløs-
ningsevne. Når denne evnen
svikter, svikter også språkut-
viklingen. Barnet får vanske-
ligheter med å oppfatte tale
og derved vanskeligheter
med læring av ord. Dette
igjen har konsekvenser for
alle aspekter av språkutvik-
lingen.

Tallal har utviklet en test hun
kaller Auditiv Repetisjons
Test (ART) for å måle fre-
kvens-diskriminasjon og tem-
poral oppløsningsevne hos
barn. To korte lydstimuli
med grunntone på henholds-
vis 100 og 300 Hz.. blir pre-
sentert, og barnet blir instru-
ert om å trykke ned en av to
taster for å gi til kjenne hvil-
ken lyd han/hun hørte.
Deretter blir lyd nr. 1 og 2
presentert i rask rekkefølge,
og barnets tastetrykk fortel-
ler om rekkefølgen blir riktig
oppfattet. Fire mønstre (1-1,
1-2, 2-1, 2-2) blir presentert i
tilfeldig rekkefølge. Først
med et middels langt inter-
vall mellom lydene (70ms)

og senere med et gradvis
kortere intervall, ned til
10ms. Senere oppgaver inne-
holder flere elementer som
skal huskes i riktig rekkeføl-
ge, fra tre (for eksempel 1-1-
2) til sju elementer (for ek-
sempel 2-1-2-2-1-1-1). Noen
oppgaver gis med middels
intervall mellom lydene,
noen med svært korte inter-
vall. 

Barn med SSV og barn med
andre læringsvansker har
alle problemer med å greie
denne testen. Det er derfor
vanskelig å si hvor egnet tes-
ten er til å skille barn med
SSV fra barn med andre
læringsvansker eller utvik-
lingsforstyrrelser. Samtidig
skal en være klar over at det
er først de komplekse oppga-
vene, der mange elementer
skal huskes i riktig rekkeføl-
ge, som skiller godt mellom
barn med språk- og lærings-
vansker og barn med normal
språkutvikling. Derfor vil vi
karakterisere de vanskene som
avdekkes med Tallals test som
hukommelsesvansker, ikke
perseptuelle vansker. 

Bishop, Bishop, Bright, Ja-
mes, Delaney og Tallal
(1999) ga nonord-repeti-
sjonstesten og Tallals test til
eneggede og toeggede tvil-
linger. De fant at den først-
nevnte testen ga et høyere
arvelighetsestimat for SSV.
Dette betyr at arv kan for-
klare en vesentlig del av den
observerte variansen på
nonord-testen, mens varian-
sen på ART bare i mindre
grad kan forklares av arv.
Andre forskere har vist at
ART er lite egnet til å påvise

gruppeforskjeller mellom
barn med og uten språkvan-
sker (McArthur og Bishop,
2004). Auditive prosesse-
ringsvansker forekom hos
noen av de yngste av barna i
språkvanskegruppa, disse
vanskene endret seg med
økende alder. Det ser derfor
ut til at ART også er lite
egnet som instrument for
prediksjon av språkvansker.
Bishop, Carlyon, Deeks, &
Bishop (1999) påpekte at
auditive prosesseringsvan-
sker i seg selv ikke forårsaker
språkvansker hos barn, men
at auditive vansker hos barn
som har en genetisk risiko for
å utvikle språkvansker, vil ha
en negativ innvirkning på
språkutviklingen.

Semantisk priming

I kognitiv psykologi er en
rekke forskningsparadigmer
brukt for å studere semantis-
ke funksjoner. Mange av
disse er gitt betegnelsen
semantisk priming, som er
en metode for aktivering av
bestemte begreper. Den for-
utsetter at ord og begreper er
forbundet i et semantisk
nettverk, der aktivering av et
begrep i nettverket samtidig
gjør det lettere å oppfatte
andre assosierte eller nærlig-
gende begreper. Som eksem-
pel kan nevnes at vi lettere
oppfatter ordet ’elev’ etter å
ha lest eller hørt ordet
’lærer’. Vi sier at ’lærer’ pri-
mer ordet ’elev’. Kanskje er
det dannelsen av slike
semantiske nettverk som er
avgjørende for en normal
språkutvikling.
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Ordene i en setning kan også
’prime’ hverandre. Derfor
opplever vi at setningen
’fugler kan fly’ har en ’rik-
tig’ eller meningsfull avslut-
ning. Setningen ’fugler kan
snekre’ har ikke det. Vi snak-
ker i de to tilfellene om hen-
holdsvis en ’kongruent’ og
en ’inkongruent’ setning.
Etter hvert som barn lærer
ordenes betydning, kan en
også snakke om kongruente
relasjoner mellom ord og
objekt. Ordet ’hund’ vil være
kongruent med bildet av en
hund, mens det vil være
inkongruent med bildet av
en bil. Slike meningsrelasjo-
ner dannes tidlig og er et
uttrykk for at barnet mestrer
symboler riktig i sin kom-
munikasjon med omverden.

Den menneskelige hjerne er
meget sensitiv for menings-
relasjoner, eventuelt brudd
på slike relasjoner. ERP, eller
’event related brain potenti-
als’ er en teknikk som gjør
det mulig å vise at hjernen
kan skille mellom ’kongru-
ente’ og ’inkongruente’ set-
ninger og ord–objekt relasjo-
ner. Friedrich og Friederici
(2006) registrerte hjernens
reaksjonsmønster på hen-
holdsvis kongruente og
inkongruente ord–objektre-
lasjoner hos en gruppe barn,
først ved 19 måneders alder
og senere når de samme
barna var 30 måneder. De
fant at barn som viste avvi-
kende ERP reaksjoner, samt
andre tegn på språkvansker,
ved 30 måneders alder aller-
ede viste de samme tegn på
svikt i sin semantiske utvik-
ling ett år tidligere. Andre
barn som ikke viste avvi-

kende ERP reaksjoner ved
30 måneders alder, og som
for øvrig hadde en normal
språkutvikling, viste heller
ingen tegn på språkvansker
ved 19 måneders alder.

N400 er en negativ ERP-
komponent som har sitt
maksimum rundt 400 milli-
sekunder etter at stimulus er
igangsatt. Allerede Kutas og
Hillyard (1980) viste at
denne komponenten reflek-
terte semantisk informa-
sjonsbehandling. De avvi-
kende ERP-reaksjonene hos
de 19 måneder gamle barna
med tidlige tegn på språk-
vansker i Friedrich og Frie-
dericis (2006) studie viste
seg blant annet som en min-
dre og senere N400 kompo-
nent sammenlignet med til-
svarende N400 komponent
hos de normalspråklige bar-
na. Dette kan tyde på at
N400- lignende inkongru-
enseffekter kan tas som mar-
kører på SSV. Utviklings-
studier har imidlertid vist at
slike effekter avtar med bar-
nets alder (Coch, Maron,
Wolf & Holcomb, 2002;
Hahne Eckstein & Frederici,
2004). Likevel vil vi hevde
at denne forskningstradisjo-
nen har åpnet nye muligheter
når det gjelder diagnostikk
av SSV. Kanskje vil denne
teknikken også åpne nye
muligheter for evaluering av
hjelpetiltak for og behand-
ling av barn med SSV.

Implikasjoner for 
diagnostisering

De tre typer av markører vi
har presentert ovenfor, peker
alle på underliggende pro-

sesseringsvansker. I motset-
ning til standardiserte språk-
tester vil markørene være
mindre påvirket av kulturfor-
skjeller, derfor har det lenge
vært knyttet store forvent-
ninger til kognitive og nevro-
kognitive tester av den typen
vi har nevnt ovenfor. Senere
forskning har imidlertid ført
til at denne optimismen er
dempet noe. Verdien av
nonord-repetisjon, auditiv
informasjonsbehandling og
semantisk priming som mar-
kører for SSV synes å avta
noe med barnets alder. Ingen
av testene disse markørene
hviler på utgjør noen ’lak-
musprøve’ på SSV.

Likevel skal vi være klar
over at de nevnte markørene
alle representerer kritiske og
nødvendige funksjoner for
språktilegnelsen. Det kan
derfor være viktig å inklu-
dere dem alle i en bredspek-
tret og grundig utredning av
barn med språkvansker (også
ERP- undersøkelser bør
inkluderes når disse en gang
blir tilgjengelig for PP-kon-
torer og institusjoner i
Statped-systemet).  En bred-
spektret utredning bør også
ta utgangspunkt i en god
screeningtest. Her vil vi
nevne Språk 6-16 (Ottem &
Frost, 2006) som en har hatt
gode erfaringer med ved
Bredtvet kompetansesenter.
Spesielt har deltestene
Ordspenn og Setningsminne
skilt godt mellom barn med
normal og avvikende språk-
utvikling. Begge måler ver-
balt korttidsminne og er til-
passet barn i skolealder,
resultatene kan godt sam-
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menlignes med en kjent stu-
die av Conti-Ramsden, Bot-
ting og Faragher (2001). De
ga to grammatiske tester, en
nonord-repetisjonstest og en
setningsrepetisjonstest til
160 barn rundt 11 års alder.
Disse testene varierte med
hensyn til hvor nøyaktig de
kunne identifisere barn med
SSV, men både nonord- og
setningsrepetisjonstester var
gode markører for SSV.
Likevel var setningsrepeti-
sjonstesten den som skilte
best. Bare på grunnlag av
denne testen kunne man
identifisere 90% av barn
med SSV. 

Vi mener imidlertid at det er
viktig å følge opp resultatene
på screeningprøver ved å
gjøre bruk av tester som er
utprøvet i internasjonal forsk-
ning. Noen av disse testene
er forholdsvis enkle å admi-
nistrere, for eksempel, non-
word recall (Alloway, Gat-
hercole, & Picketing, 2006).
Problemet er at disse ikke er
tilpasset og standardisert for
norske forhold. For andre
(ERP-undersøkelser) kreves
avansert laboratorieutstyr og
samarbeid med kompetente
forskere. 

FORSINKET MODNING

Vår gjennomgåelse av muli-
ge markører for SSV viser at
det kan være flere underlig-
gende vansker som SSV
barn må slite med. Av denne
grunn er det vanskelig å si
hva som er spesifikt i SSV.
Kanskje finnes det en under-
liggende språkevne som i

stor grad bestemmer svarene
på tester for nonord-repeti-
sjon, auditiv informasjons-
behandling og semantisk pri-
ming. Det vil si at det er
språkevnen som bestemmer
prestasjonsnivået på disse
testene og ikke omvendt. En
slik tankegang er i samsvar
med Brown og Hulmes
(1996) teori om forholdet
mellom språk og hukom-
melse.

En generell språkevne må
være knyttet til et hjernesub-
strat som gjennom modning
formidler språktilegnelsen.
Det er ulike teorier om hvor-
dan et slikt hjernesubstrat
kan ha utviklet seg fylogene-
tisk (se Bradshaw, 1997),
men som Pinker (1994) på-
peker, modnes dette substra-
tet tidlig i barnets utvikling.
Det vil si i en periode som
kjennetegnes som sensitiv og
kritisk for tilegnelse av et
førstespråk. I en slik periode
vil språktilegnelsen for barn
som i rimelig grad blir sti-
mulert av sine omgivelser,
forløpe tilsynelatende lett og
uanstrengt. Imidlertid er det
tenkelig at noen barn har en
forsinket, kanskje ufullsten-
dig modning av det hjerne-
substrat som formidler
språkfunksjonen. Disse vil
også tilegne seg et første-
språk, men ikke på samme
lette og uanstrengte måte.

McArthur og Bishop (2004)
fant aldersavvikende ERP-
resultater hos en gruppe barn
og unge med diagnosen SSV
når testene krevde auditiv
informasjonsbehandling. De
fant også at en av oppgavene
(frekvensdiskriminasjon)

bare ga ERP-utslag hos de
yngste barna med SSV. De
tolket dette som en forsinket
modning av den auditive
kortex. Tidligere hadde
Ponton, Eggermont, Kwong
og Don (2000) vist at denne
modningsprosessen fortsetter
opp i ungdomsårene. Dersom
SSV skyldes forsinket mod-
ning, er det derfor grunn til å
tro at det tar lang tid før disse
barna tar igjen de ferdigheter
normalspråklige barn har.
Dersom disse barna på grunn
av forsinket modning ikke
gjennomlever den samme
sensitive periode som nor-
malspråklige barn, er det
sannsynlig at de alltid vil slite
med sine språkvansker.

Derfor er det også nærlig-
gende å sammenligne SSV-
barns læring av førstespråket
med læring av et fremmed-
språk hos eldre barn/unge og
voksne. Vi vet at det er store
forskjeller med hensyn til
hvor godt voksne kan tilegne
seg et eller flere fremmed-
språk, men sjelden eller aldri
vil noen kunne beherske
det nye språket på samme
nivå som ’innfødte’ som
har det som sitt førstespråk.
De biologiske betingelser
for tilegnelse av et første-
språk i en kritisk periode
for språkutvikling er helt
forskjellig fra betingelsene
for læring av et fremmed-
språk i voksen alder. 

AVSLUTTENDE 
KOMMENTARER

SSV er et skjult handicap i
mer enn én forstand. Det er
ikke lett å se eller høre at et
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barn har et slikt handicap.
Det er heller ikke lett å forstå
eller diagnostisere, derfor
kan barnets vanskeligheter
oppleves av omgivelsene
som uforklarlige. Konse-
kvensen av dette igjen kan
bli at det enkelte barn må
slite med problemene alene.
Dette er alvorlig sett på bak-
grunn av de estimater vi har
oppgitt over forekomsten av
SSV. I gjennomsnitt må vi
regne med å finne ett til to
barn i hver skoleklasse som
har SSV, de fleste av disse
barna vil med stor sannsyn-
lighet også få store lese- og
skrivevansker.

På denne bakgrunn er det
nødvendig med øket forsk-
ning på SSV. Denne bør ta
sitt utgangspunkt innen in-
ternasjonal forskning på
området og gi oss et sikrere
grunnlag for å avgrense og
forstå SSV. Bare gjennom en
øket forskningsinnsats kan
vi kvalitetssikre og forbedre
klinisk og spesialpedagogisk
arbeid med barn som har
SSV.
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