
SAMMENDRAG
Dysleksi og spesifikke språkvansker (SSV)
blir vanligvis diagnostisert ved hjelp av IQ
diskrepans og eksklusjonskriterier. Et alterna-
tiv til dette, er utredning ved hjelp av kogniti-
ve markøroppgaver som kan skille mellom
barn med og uten slike vansker. Kognitive
markører som har vært foreslått for dysleksi
er benevningshastighet, fonologisk bevissthet
og auditivt minnespenn, mens nonordrepeti-
sjon og setningsminne har vært foreslått som
kognitive markører for SSV. Denne artikkelen
vurderer kvaliteten på markørene ved å
gjennomgå studier som har undersøkt presta-
sjonene til barn med dysleksi og SSV sammen-
lignet med kontrollbarn uten vansker på de
kognitive markørene. Resultatene viser at for
dysleksi er fonologisk bevissthet og benev-
ningshastighet de beste kognitive markørene.
Når det gjelder en kausal sammenheng
mellom markørene og dysleksi, viser resultater fra longitudinelle og
eksperimentelle studier at problemer med fonologisk bevissthet kan føre
til avkodingsvansker. For benevningshastighet er årsakssammenhengen
mer usikker, men også her tyder longitudinelle studier på at vansker med
benevningshastighet kan føre til avkodingsvansker. For SSV, viser under-
søkelser at både nonordrepetisjon og setningsminne er gode kognitive
markører. Hvorvidt problemer på disse oppgavene gjenspeiler årsaken til
eller konsekvensen av språkvanskene er imidlertid usikkert. Når det gjel-
der markørenes kvalitet, er det flere undersøkelser som tyder på at mar-
kørene er lite spesifikke for dysleksi og SSV. Det konkluderes imidlertid
med at markøroppgaver likevel kan være et nyttig supplement i utred-
ningssammenheng, spesielt i forhold til utredning av tospråklige.

37

Av Monica Melby-Lervåg

SKOLEPSYKOLOGI nr. 6, 2010

Kognitive markører for dysleksi 
og spesifikke språkvansker
Utredning av Dysleksi og Spesifikke Språkvansker: 
Hvilke oppgaver er egnet som mulige kognitive markører?

Monica Melby-Lervåg, er Post Doc
ved Institutt for Spesialpedagogikk 
(Phd, Cand. Paed. Spec). Har tidli-
gere arbeidet i Nittedal Pedagogisk 
Psykologisk Tjeneste og på Torshov
Kompetansesenter.  Er nå medlem
av forskergruppen Child Language
& Learning ved Institutt for Spe-
sialpedagogikk, og arbeider med
problemstillinger knyttet til språk-
relaterte lærevansker og minori-
tetsspråklige.



Dysleksi og spesifikke språkvansker (SSV)
er relativt høyfrekvente vansker, og epidemi-
ologiske studier tyder på at dysleksi rammer
ca 4-5% av barn, mens SSV er til stede hos
ca 3-6% (Hulme & Snowling, 2009). Dette
betyr at disse vanskene er noe som pedago-
gisk-psykologiske rådgivere og andre som
arbeider med utredning av barn hyppig støter
på. Det som også er klart, er at det er en
betydelig komorbiditet mellom disse to van-
skene, og dette medfører utfordringer når
man skal utrede barn med denne type van-
sker. Basert på medisinsk-diagnostiske ma-
nualer (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders, American Psychiatric
Association [DSM IV], 1994; International
Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems 10th Revision
[ICD-10], WHO, 1993) har man vanligvis
utredet barn med slike vansker på bakgrunn
av en IQ diskrepanstankegang og eksklu-
sjonskriterier: Man har forutsatt at avko-
dingsferdighetene hos dyslektikere og det
generelle språknivået hos barn med SSV, er
svakere enn det man skulle forvente ut fra
evnenivå, samt at andre vansker ikke kan
forklare problemene. De siste årene har man
imidlertid sett en økende misnøye med
denne tilnærmingsmetoden, og fokus har
vært rettet mot alternative og bedre utred-
ningsmetoder for barn med slike vansker
(Bishop & Snowling, 2004; Conti-Ramsden
& Hesketh, 2008). 

Et alternativ som har blitt foreslått til eksklu-
sjonskriterier og diskrepansmetoden, er
såkalte kognitive markører.  Tankegangen
bak dette, er at man kan identifisere barn
med dysleksi og SSV ved hjelp av underlig-
gende kognitive markører for en kjerne i
vansken, fremfor å bruke IQ og eksklusjons-
kriterier (Bishop & Snowling, 2004; Conti-
Ramsden & Hesketh, 2008; Conti-Ramsden,
Botting, & Faragher, 2001). Som blant annet
Bishop og Snowling (2004) påpeker er det
en rekke fordeler ved en kognitiv markørtil-
nærming kontra diskrepanskriterier og eks-
klusjon. Den mest åpenbare er at man unn-
går å involvere IQ. Dysleksi og SSV kan der-
med bli påvist uavhengig av et barns gene-
relle evnenivå. I tillegg kan man også tenke

seg at kognitive markører er uavhengig av
hvilket språk barnet snakker eller om barnet
er tospråklig. Det vil gjøre det enklere og
sikrere å påvise dysleksi og SSV hos
tospråklige barn. En viktig motivasjon for å
bruke kognitive markører, er også evnen til å
oppdage vansker på et tidlig tidspunkt.
Dersom man finner gode kognitive markø-
rer, kan man tenke seg muligheten for å
undersøke førskolebarn med markørene, og
iverksette målrettede tidlige tiltak for barn
som strever. 

Fokuset i denne artikkelen er hvilke oppga-
ver som er egnet som kognitive markører for
dysleksi og SSV. Jeg vil derfor undersøke
hvordan barn med dysleksi og SSV,
sammenlignet med kontrollbarn uten van-
sker, presterer på oppgaver som har blitt
foreslått som mulige markører for disse van-
skene. Graden av forskjeller mellom barn
med vansker og barn uten vansker vil kunne
si noe om hvor god markøren er til å fange
opp barn med vansker. Et redskap som er
nyttig å bruke i den sammenheng er meta-
analyse. I en metaanalyse er studier som
omfatter samme forskningsspørsmål, i dette
tilfellet forskjeller mellom barn med og uten
vansker på ulike kognitive markører, opp-
summert i en kvantitativ analyse hvor man
beregner en gjennomsnittlig gruppeforskjell
på tvers av studier. Jeg vil også her diskutere
om empiri støtter en kausal sammenheng
mellom markøren og vansken. Deretter vil
jeg undersøke i hvilken grad de ulike kogni-
tive markørene evner å skille mellom dys-
leksi og SSV. Jeg vil da gjennomgå studier
for å vurdere hvordan barn med SSV skårer
på markører som tradisjonelt er forbundet
med dysleksi, og vise versa. Tilslutt vil jeg
diskutere hvilke implikasjoner funnene ved-
rørende kognitive markører har for praktisk
utredningsarbeid. 

KOGNITIVE MARKØRER FOR DYSLEKSI

Et vanlig utgangspunkt for diagnostisering
av lesevansker, er DSM IV (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders;
American Psychiatric Association, 2004).
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Kriteriene for å diagnostisere en lesevanske
er at skårene på en individuelt administrert
standardisert test av ordavkoding eller lese-
forståelse, er betydelig lavere enn det man
skal forvente i forhold til personens kronolo-
giske alder, evnenivå, og undervisning.  Som
blant annet Hulme og Snowling (2009) påpe-
ker er det flere problemer med en slik medi-
sinsk-diagnostisk tilnærming. For det første
omfatter definisjonen både ordavkoding og
leseforståelse. Selv om dysleksi også vil
påvirke leseforståelse, er det en rekke under-
søkelser som viser at problemer med lesefor-
ståelse har andre årsaker enn dysleksi
(Hulme & Snowling, 2009).  I tillegg bygger
definisjonen på en forutsetning at hvor lett
man lærer å avkode, har sammenheng med
evnenivå. I en metaanalyse av 46 studier
sammenligner Stuebing, Fletcher, LeDoux,
Lyon et al. (2002) svake avkodere med dis-
krepans mellom avkodingsnivå og evnenivå,
og svake avkodere der evnenivået og avko-
dingsnivå var uten diskrepans. Resultatene
viser at avkodingsvanskene hos disse to
gruppene artet seg svært likt. Dette støttes
også av studier av uselekterte barn som viser
at korrelasjonen mellom avkodingsferdighe-
ter og nonverbale evner er relativt lav (se for
eksempel Lervåg, Bråten & Hulme, 2009).  I
praktisk utredningsarbeid vil det derfor være
problematisk å basere vurderingen av lese-
vansker på definisjonen i DSM IV, siden den
vil gi lite entydig informasjon om hva barnet
egentlig strever med, og det vil igjen vanske-
liggjøre utledningen av tiltak. 

En alternativ strategi til tilnærmingen i DSM
IV er å diagnostisere dysleksi på bakgrunn
av underliggende kognitive markører. Det er
det nå bred enighet om at dysleksi skyldes
fonologiske vansker (Vellutino, Fletcher,
Snowling, & Scanlon, 2004). Den rådende
forklaringen på årsakssammenhengen mel-
lom avkoding og fonologi er at barn med
dysleksi har dårlig spesifiserte fonologiske
representasjoner i langtidsminnet, og at dette
hemmer deres leseutvikling (Brady, 1997;
Elbro, 1996; Snowling, 2000; Snowling &
Hulme, 1994; Wagner, Torgesen, Laughon,
Simmons, & Rashotte, 1993). I henhold til
dette synet, vil også de dårlig spesifiserte

fonologiske prestasjonene føre til at barn
med dysleksi strever sammenlignet med
barn uten vansker på oppgaver som fordrer
gode fonologiske representasjoner, som for
eksempel fonologisk bevissthetsoppgaver,
auditive minnespennsoppgaver og oppgaver
som måler benevningshastighet (Snowling,
2000). Disse tre oppgavetypene kan derfor
være potensielt egnet som kognitive markø-
rer for dysleksi. 

På bakgrunn av dette, vil jeg nå gjennom-
gå tidligere studier som har sammenlignet
dyslektikere og kontrollbarn uten vansker
når det gjelder benevningshastighet, fono-
logisk bevissthet og auditivt minnespenn.
Når det gjelder benevningshastighet, er
fremstillingen basert på data samlet inn til
denne artikkelen. Gjennomgangen av
fonologisk bevissthet og auditivt minne-
spenn er basert på en metaanalyse av
Melby-Lervåg (2009).

Benevningshastighet som kognitiv markør for
dysleksi

Bakgrunn

Felles for oppgaver som måler benevnings-
hastighet (”rapid naming”), er at de undersø-
ker hvor lang tid et barn bruker på å navngi
enten bilder, farger, tall eller bokstaver. En
rekke studier har undersøkt hvordan barn
med dysleksi skårer på slike oppgaver, og
har funnet ut at de presterer svakere enn kon-
trollbarn uten dysleksi (Bowers & Wolf
1993). En vanlig oppfatning er at oppgaver
som måler benevningshastighet er avhengig
av gjenkalling av fonologiske representasjo-
ner fra langtidsminnet, og siden dyslektikere
har svake fonologiske representasjoner i
langtidsminnet, vil de ha vansker på benev-
ningsoppgaver (Snowling, 2000). 

Benevningshastighet predikerer imidlertid
avkodingsferdigheter også når det er kon-
trollert for fonologisk bevissthet. Longitu-
dinelle undersøkelser av uselekterte barn
(Lervåg, Bråten & Hulme, 2009; de Jong &
van der Leij, 1999) viser at korrelasjonen
mellom benevningshastighet og fonologisk
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bevissthet er relativt lav (i de Jong & van der
Leij gjennomsnittlig r = .23; Lervåg, Bråten
& Hulme gjennomsnittlig r =  .27). I tillegg
viser disse studiene at fonologisk bevissthet
i lydrette språk er viktig for ordavkoding
bare i en svært kort tidsperiode med en gang
barnet knekker lesekoden, mens benevnings-
hastighet er en stabilt viktig faktor i den
videre utviklingen av avkodingsferdigheter.
Slike resultater som tyder på at benevnings-
hastighet og fonologisk bevissthet er separa-
te faktorer har dannet utgangspunkt for ”the
double deficit theory of dyslexia” (Wolf &
Bowers, 1999). Her ser man fonologiske
problemer og problemer med benevnings-
hastighet som to separate årsaker til avko-
dingsvansker. I henhold til denne hypotesen
vil den mest alvorlige formen for dysleksi
være kjennetegnet av at barnet har en svikt
både når det gjelder fonologisk bevissthet og
benevningshastighet. 

Resultatene som tyder på at fonologisk
bevissthet og benevningshastighet er mer
separate faktorer enn først antatt, har ført til
ytterligere diskusjoner knyttet til hva benev-
ningshastighet måler. Som nevnt har det
vært vanlig å forklare svak benevningshas-
tighet hos dyslektikere med at de har svake
fonologiske representasjoner i langtidsmin-
net. Det vil igjen påvirke prestasjoner på
ulike oppgaver som krever fonologiske fer-
digheter, inkludert benevningshastighet
(Snowling, 2000). En alternativ forklaring er
at både avkoding og benevningshastighet er
avhengig av hastigheten på den generelle
kognitive informasjonsbearbeidningen (Kail
& Hall, 1994). Det har også vært foreslått at
forskjeller i benevningshastighet oppstår
som en følge av forskjeller mellom barn når
det gjelder avkodingsferdigheter (Bowey,
2005). Dette svekkes imidlertid av at benev-
ningshastighet målt før barna lærer å avko-
de, er viktig for senere forskjeller i avko-
dingsferdigheter, mens forskjeller i avko-
dingsferdigheter ikke er viktig for senere
forskjeller i benevningshastighet (Lervåg,
Bråten & Hulme, 2009). Det har også vært
foreslått at benevningshastighet er viktig for
avkoding fordi benevningshastighet gjen-
speiler prosesser i venstre hjernehalvdel som

er viktig for evnen til å benevne objekter, og
dette vil også være sentralt i ordavkodings-
prosessen (Lervåg & Hulme, 2008). Det er
imidlertid behov for ytterligere studier for å
avklare dette. 

Selv om mange undersøkelser har sett på
benevningshastighet hos dyslektikere, har
det imidlertid ikke vært gjennomført kvan-
titative metaanalyser av benevningshastig-
het hos dyslektikere. Vi vet derfor lite om
hvor store vansker dyslektikere har på
denne oppgavetypen, og hvor vanlig det er
at dyslektikere strever med disse oppga-
vene. Vi vet heller ikke noe om hvilke for-
hold som påvirker hvordan dyslektikere
skårer på benevningsoppgaver. Her vil jeg
derfor presentere en kvantitativ oversikt
over et utvalg av studier som ser på benev-
ningshastighet og dysleksi. 

Metode 

Datainnsamling. Studiene i metaanalysen tar
utgangspunkt i litteratursøk foretatt av
Melby-Lervåg (2009) på ERIC, Google
Scholar, Medline og Psycinfo. I søket ble
søkeordene ”reading” og ”dyslexia” krysset
med søkeord relatert til fonologisk bevisst-
het og verbalt korttidsminne. Treffene ble
deretter vurdert, og studier som oppfylte føl-
gende kriterier ble inkludert: a) studier som
sammenligner barn med dysleksi og kon-
trollbarn på samme alder uten lesevansker
når det gjelder benevningshastighet, fonolo-
gisk bevissthet og verbalt korttidsminne, b)
studiene må rapportere gjennomsnitt, stan-
dardavvik og utvalgsstørrelse for gruppen
med dysleksi og for kontrollbarn. Studiene i
metaanalysen er altså valgt ut fordi de under-
søker dyslektikere som er diagnostisert ut fra
at avkodingsnivå er svakere enn det man
kunne forvente ut fra evnenivå, og at ingen
andre forhold kunne forklare vanskene.  Det
ble i tillegg til benevningshastighet, også
kodet informasjon om fonologisk bevissthet,
verbalt korttidsminne, ordavkodingsferdig-
heter og alder.  Studier av voksne og studier
av barn med diagnostiserte vansker i tillegg
til dysleksi ble ikke inkludert i metaanaly-
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sen. Når det gjelder benevningshastighet, ble
det totalt kodet resultater fra 34 studier. 

Statistisk analyse. I metaanalyse blir for-
skjellen mellom to grupper omregnet til en
standardisert størrelse (Cohens d), slik at
man kan sammenligne resultater fra ulike
studier, selv om de bruker tester med ulike
måleskalaer og poenggiving. Cohens d er en
effektstørrelse uttrykt i standardavviksenhe-
ter. Her betyr dette at en effektstørrelse lik -1
tilsvarer at barna i vanskegruppen skårer en
standardavviksenhet lavere enn kontroll-
gruppen (her tilsvarer altså en negativ effekt-
størrelse at vanskegruppen skårer dårligere
enn kontrollgruppen, mens en positiv ef-
fektstørrelse at kontrollgruppen har best
skåre). Hva dette betyr, kan eksemplifiseres
gjennom WISC: Å ha en avledet skåre på 7
på en deltest, betyr at man skårer en standard-
avviksenhet (Altså Cohens d = -1) under
gjennomsnittet som er 10. Når det gjelder
tolkning av effektstørrelsen d, Cohen (1968)
har foreslått følgende tommelfingerregler,
liten; d = 0.2, middels d = 0.5 og stor d = 0.8.
Siden effektstørrelsen er standardisert, vil
det også være mulig å sammenligne med de
andre markørene. Det betyr altså at en opp-
gavetype som oppnår en høy effektstørrelse,
har god evne til å diskriminere mellom barn
med dysleksi og kontrollbarn, og kan der-
med potensielt være godt egnet som kognitiv
markør. 

I metaanalysen ble det estimert en gjennom-
snittlig effektstørrelse for benevningshastig-
het på tvers av studier. Den enkelte studie
vektes da i henhold til utvalgsstørrelse; det
vil si at studier med store utvalg tillegges
mer vekt enn studier med små utvalg.
Hvorvidt den gjennomsnittlige effektstør-
relsen var forskjellige fra 0, ble signifikans-
testet (z-test). I beregning og signifikanstes-
ting av gjennomsnittlige effektstørrelser ble
såkalte random effekt modeller brukt
(Hedges & Olkin, 1985; Hunter & Schmidt
1990). Random effekt modeller er basert på
en antagelse om at forskjeller i effektstør-
relser mellom studier ikke bare skyldes til-
feldige feil, men også skyldes reell variasjon
mellom studier når det gjelder for eksempel

hvilke aldersgruppe de undersøker, hvilke
tester de bruker osv. Slike variabler som man
tenker seg kan være viktig for å forklare for-
skjeller mellom studier, kalles for moderato-
rer. Moderatorer kan påvirke gruppeforskjel-
ler i den enkelte undersøkelse, og dermed
bidra til å forklare hvorfor studiene viser
ulike resultater. For å avgjøre hvor store for-
skjeller det var mellom resultatene fra studi-
ene, ble en signifikanstest for homogenitet
(Q-test) benyttet (Hedges & Olkin, 1985).
Dersom denne er signifikant er forskjellen
mellom studier større enn det som kan til-
skrives tilfeldige ulikheter. Det betyr altså at
det sannsynligvis er reelle forkjeller mellom
studiene som kan forklare hvorfor de viser
ulike resultater. 

For å undersøke hva som kan forklare even-
tuell variasjon mellom de ulike studiene ble
alder, fonologisk bevissthet, verbalt korttids-
minne og avkodingsferdigheter brukt som
moderatorvariabler for benevningshastighet.
I tillegg ble det undersøkt om det er forskjel-
ler mellom såkalt alfanumeriske benev-
ningshastighetstester (tester som bruker
benevning av tall og bokstaver) og nonalfa-
numeriske benevningshastighetstester (tester
som bruker bilder og farger). For kontinuer-
lige variabler som for eksempel alder ble det
brukt regresjonsanalyser for å undersøke
hvordan disse påvirker effektstørrelsene. For
kategoriske variabler som for eksempel test-
type, ble det brukt en signifikanstest (Q-test)
for å undersøke om effektstørrelsene i studi-
ene varierte på tvers av de ulike kategoriene. 

Resultat

Karakteristika for studiene som er inkludert
i metaanalysen er vist i tabell 1. Det er totalt
23 uavhengige effektstørrelser som måler
alfanumerisk benevningshastighet, hvor
totalt 678 barn med dysleksi og 1207 kon-
trollbarn uten lesevansker er undersøkt.
Totalt 16 uavhengige effektstørrelser omfat-
ter ikke-alfanumerisk benevning, der totalt
543 barn med dysleksi og 705 barn uten van-
sker er undersøkt. 
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For alfanumerisk benevning er effektstør-
relser med konfidensintervall (KI) for de
ulike studiene vist i Figur 1 (Se bakerst i
artikkelen). I figuren er resultatet fra studien
når det gjelder forskjell i alfanumerisk
benevningshastighet mellom dyslektikere og
kontrollbarn fra hver enkelt studie vist med
en firkant med konfidensintervall. Den
gjennomsnittlige forskjellen mellom dyslek-
tikere og kontrollbarn på benevningshastig-
het basert på alle studiene er vist med  i
figuren. Forskjellen mellom dyslektikere og
kontrollbarn er stor, d = -1.17 (KI -1.37, -
0.98), og signifikant, z(22) = -11.68, p < .01,
og dette viser altså at barn med dysleksi har
langt lavere benevningshastighet på alfanu-
merisk materiale enn kontrollbarn har. Når
det gjelder ikke-alfanumerisk benevnings-
hastighet, er den gjennomsnittlige effektstør-
relsen mindre, d = -0.80 (-1.00, -0.60), men
også signifikant, z (16) = -7.85, p < .01.
Siden forskjellen mellom dyslektikere og
kontrollbarn er betydelig lavere på ikke-alfa-
numeriske oppgaver enn på alfanumeriske
oppgaver, tyder dette på at tester med alfanu-
meriske oppgaver er en bedre kognitiv mar-
kør enn ikke-alfanumeriske oppgaver.  De
videre analysene vil derfor fokusere på alfa-
numeriske oppgaver. 

Effektstørrelsene fra studiene av alfanume-
risk benevning varierer mellom -2.97 til -
0.33. Det betyr altså at det er store ulikheter
mellom studiene når det gjelder hvilket
resultat de viser, selv om de altså undersøker
det samme forskningsspørsmålet på
sammenlignbare grupper, med relativt like
tester. Denne heterogeniteten er signifikant,
Q(22) = 65.37, p < .01. Det ble derfor
gjennomført en analyse av mulige moderator
variabler som kan bidra til å forklare varia-
sjonen mellom studiene. Analysen viste at
alder ikke kunne forklare signifikant varia-
sjon i forskjeller mellom studier når det gjel-
der alfanumerisk benevning (R² = 0.00, ß =
0.05, p < 0.82, k = 17). Det samme gjelder
også for fonologisk bevissthet (R² = 0.00, ß
= 0.05, p < 0.78, k = 24), og auditivt minne-
spenn (R² = 0.05, ß = -0.22, p < 0.44, k = 10).
Når det gjelder lesenivå, er det imidlertid en

signifikant tendens som tilsier at desto sva-
kere avkodingsferdigheter dyslektikere har
sammenlignet med kontrollbarna, desto sva-
kere vil de også være på benevningshastig-
het (R² = 0.23, ß = 0.48, p < .01, k = 23). Det
understrekes imidlertid at de studiene som er
undersøkt her, ikke er alle studier som måler
benevningshastighet hos dyslektikere, og at
et større litteratursøk vil avdekke om denne
tendensen fortsatt gjelder i et større utvalg av
studier. 

Fonologisk bevissthet som kognitiv markør
for dysleksi 

Felles for oppgaver som har til hensikt å
teste fonologisk bevissthet, er at barnet skal
gjøre en eksplisitt manipulering med fone-
mer, rim, eller stavelser i ord. Det finnes en
rekke variasjoner i hvordan slike oppgaver
utføres, det kan være å lytte ut lyder i ordet,
å rime, fjerne lyder eller å trekke sammen
lyder. Det synes å være enighet blant for-
skere om at fonologisk bevissthet er kausalt
relatert til avkodingsvansker, og at svak
fonologisk bevissthet kan gi problemer med
å lære å avkode. Dette er støttet av en rekke
undersøkelser, både longitudinelle studier
(Lervåg, Bråten & Hulme, 2009; de Jong &
van der Leij, 1999) og eksperimentelle studi-
er hvor man har trent fonologisk bevissthet
og målt effekt på avkodingsferdigheter (for
en oversikt se Bus & van Ijzendoorn, 1999).
Det er imidlertid klart at det her til en viss
grad er snakk om et gjensidig påvirknings-
forhold; fonologisk bevissthet påvirker hvor
dyktig man blir til å avkode, men det å lære
seg å avkode fører også til at man får bedre
fonologisk bevissthet (Lervåg, Bråten &
Hulme, 2009). Når det gjelder hva fonolo-
gisk bevissthetsoppgaver måler, er det
rådende synet at prestasjoner på slike oppga-
ver måler kvaliteten på fonologiske repre-
sentasjoner, og at svake fonologiske repre-
sentasjoner i langtidsminnet kan føre til
avkodingsvansker (Brady, 1997; Elbro,
1996; Snowling, 2000; Snowling & Hulme,
1994; Wagner, Torgesen, Laughon, Sim-
mons, & Rashotte, 1993).
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I en metaanalyse undersøkte Melby-Lervåg
(2009) forskjellen på barn med dysleksi og
barn uten vansker på oppgaver som har til
hensikt å måle fonologisk bevissthet.
Prosedyrene for metaanalysen følger beskri-
velsen under benevningshastighet. Når det
gjelder hvilke studier som er inkludert, pro-
sedyre osv, er dette grundig beskrevet i
Melby-Lervåg (2009). Femti sammenlig-
ninger av barn med dysleksi og kontrollbarn
på samme alder var representert i de 44 stu-
diene som var inkludert i analysen. Under-
søkelsene involverte totalt 3807 deltakere,
1653 med dysleksi og 2154 kontrollbarn.
Gjennomsnittsalderen i utvalget for barn med
dysleksi var 10.5 år og 10.41 år for kontroll-
barna. Den gjennomsnittlige gruppeforskjel-
len mellom barn med dysleksi og kontroll-
barn var d = -1.29 (95% KI -1.13 – -1.45).
Denne effektstørrelsen er høyst signifikant
(z(50) = 15.61, p < .01), og  kan i henhold til
Cohens tolkningsregler betraktes som en stor
effektstørrelse. Det betyr altså at barn med
dyslektiske vansker skårer langt svakere enn
kontrollbarn på samme alder uten dysleksi på
fonologisk bevissthetsoppgaver.

Minnespennoppgaver som kognitiv markør
for dysleksi

Oppgaver hvor barn skal gjengi en rekke ord
eller tall de nettopp har blitt presentert for, i
den samme rekkefølge (likt tallhukommelse
forlengs i WISC), betegnes ofte som auditive
minnespennsoppgaver. I henhold til det
rådende synet innenfor leseforskning, har
dyslektikere ofte problemer på slike oppgaver
fordi at de fordrer gode fonologiske represen-
tasjoner i langtidsminnet (Hulme & Snow-
ling, 2009). Siden dyslektikere har vansker
med dette, vil det føre til dårlige prestasjoner
på slike oppgaver. Det har imidlertid også
vært foreslått at disse oppgavene er avhengig
av verbalt korttidsminne, og at et svakt verbalt
korttidsminne kan føre til avkodingsvansker,
fordi det kan hemme utviklingen av en fono-
logisk lesestrategi (Gathercole & Baddeley,
1993; Wagner & Torgesen, 1987). Dette har
imidlertid blitt svekket av en rekke undersø-
kelser, blant annet av longitudinelle studier

som viser at spennoppgaver ikke er viktig for
senere avkodingsferdigheter når det er kon-
trollert for fonologisk bevissthet (de Jong &
van der Leij, 1999; Lervåg, Bråten & Hulme,
2009; Näslund & Schneider, 1991; Wagner,
Torgesen, & Rashotte, 1994). Det tyder altså
på at det er det som spennoppgaver og fono-
logisk bevissthet har felles som gjør at disse
spennoppgavene tilsynelatende er relatert til
avkodingsferdigheter. Det er imidlertid lite
sannsynlig at det eksisterer en direkte kausal
sammenheng mellom verbalt korttidsminne
og ordavkoding. 

Førti gruppesammenligninger var represen-
tert i de 35 studiene som var inkludert i
metaanalysen til Melby-Lervåg (2009).
Studiene omfattet totalt 2734 deltakere,
1206 barn med dysleksi og 1528 normalle-
sende kontrollbarn på samme alder. Gjen-
nomsnittsalderen for barn med dysleksi i
undersøkelsen var 10.91 år og for kontroll-
barn 10.81 år. En analyse av studiene viser at
den gjennomsnittlige forskjellen mellom
dyslektikere og kontrollbarn for alle studi-
ene er d = -0.84 (95% KI -0.69 - -0.98).
Denne samlede effektstørrelsen er signifi-
kant (z (39) = 21.70, p < .01) og kan i hen-
hold til Cohen (1968) betraktes som en stor
effektstørrelse. 

Oppsummering og konklusjoner kognitive
markører for dysleksi

Resultatene fra denne gjennomgangen av et
stort antall studier viser at oppgaver basert
på fonologisk bevissthet synes å være den
beste kognitive markøren for dysleksi (d = -
1.29, 95% KI -1.13 – -1.45), deretter følger
alfanumerisk benevning (d = -1.17, KI -1.37,
-0.98) og  tilslutt minnespennsoppgaver (d =
-0.84 95% KI -0.69 - -0.98). Longitudinelle
og eksperimentelle undersøkelser støtter at
fonologisk bevissthet er kausalt relatert til
avkoding, og at dårlig fonologisk bevissthet
kan føre til avkodingsvansker (de Jong &
van der Leij, 1999; Lervåg, Bråten &
Hulme, 2009; Näslund & Schneider, 1991;
Wagner, Torgesen, & Rashotte, 1994). Ut fra
dette er det vanlig ved avkodingsvansker å
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anbefale fonologisk bevissthetstrening. Fra
longitudinelle studier finner man også støtte
for at benevningshastighet er kausalt relatert
til avkoding, og at svakheter knyttet til
benevningshastighet kan føre til lesevansker
(Lervåg, Bråten & Hulme, 2009; de Jong &
van der Leij, 1999). Dette synes å være rela-
tivt uavhengig av fonologisk bevissthet,
siden benevningshastighet er en signifikant
prediktor også etter at det er kontrollert for
fonologisk bevissthet (Lervåg, Bråten &
Hulme, 2009; de Jong & van der Leij, 1999).
Det har ikke vært funnet støtte til en årsaks-
sammenheng mellom benevningshastighet
og avkodingsferdigheter i eksperimentelle
studier, der man gjennom å trene benev-
ningshastighet observerer effekt på avko-
dingsferdigheter (de Jong & Vrielink, 2007).
Det har vært foreslått at grunnen til dette, er
at benevningshastighet i seg selv er en fer-
dighet som i liten grad er trenbar (de Jong &
Vrielink, 2007). Samlet sett tyder altså resul-
tatene på at benevningshastighet og fonolo-
gisk bevissthet muligens utgjør to ulike års-
aksforklaringer på avkodingsvansker, siden
både benevningshastighet og fonologisk
bevissthet forklarer variasjon i leseferdighe-
ter utover hverandres bidrag. Når det gjelder
auditivt minnespenn, tyder studier på at van-
sker knyttet til dette i seg selv ikke kan føre
til avkodingsvansker, men at det er den felles
variasjonen med fonologisk bevissthetsopp-
gaver som gjenspeiles i svake prestasjoner
hos dyslektikere på minnespennsoppgaver.
Konklusjonen på denne gjennomgangen er
derfor at oppgaver knyttet til fonologisk
bevissthet og alfanumerisk benevningshas-
tighet er de to beste kognitive markørene for
dysleksi. 

KOGNITIVE MARKØRER FOR SSV

Fra et medisinsk perspektiv i DSM-IV
(Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders, 4th Edition, American
Psychiatric Association, 2004) brukes begre-
pet ”communication disorder” om barn som
på språktester skårer svakere enn det man
kan forvente ut fra deres ikke-verbale evne-
nivå. Termen kan også bli brukt hvis barnet

har andre tilleggsvansker, for eksempel san-
setap eller lærevansker, og språkproblemene
er større enn det man vanligvis kan forvente
som en følge av slike vansker. I DSM IV
deler man deretter dette inn i undertyper i
forhold til vansker med ekspressivt språk,
reseptivt og ekspressivt språk, fonologiske
vansker, stamming og andre kommunika-
sjonsvansker. En lignende diagnostisering er
også brukt i ICD-10 (International Statistical
Classification of Diseases and Related
Health Problems 10th Revision, WHO,
2007), som fastslår at et barn har en spesi-
fikk språkvanske dersom språkferdighetene
er minst to standardavvik svakere enn for-
ventet ut fra kronologisk alder, og minst ett
standardavvik lavere sammenlignet med
ikke-verbal IQ. I praktisk utredningsarbeid
har imidlertid kriteriene for å bli diagnosti-
sert med en spesifikk språkvanske vært vari-
able, både når det gjelder hvilke språktester
som har vært brukt, og hvilke cut-off grense
som er satt på både språk og ikke-verbalt
evnenivå. I henhold til SLI consortium
(2004) kan en spesifikk språkvanske bli
diagnostisert hvis sumskårene fra Clinical
Evaluation of Language Fundamentals
(CELF-r, Semel, Wiig & Secord, 1992) for
ekspressivt og/eller reseptivt språk er minst
1.5 standardavvik lavere enn forventet ut fra
kronologisk alder, og med ikke-verbal IQ på
minst 80. 

Som for dysleksi, har en alternativ metode til
denne type diskrepans- og eksklusjonsdiag-
nostisering vært basert på å finne kognitive
markører for vansken. En vanlig forståelses-
ramme for SSV er Bishop og Snowlings
(2004) todimensjonale modell. I motsetning
til dysleksi, som er basert på vansker i den
fonologiske dimensjonen, innebærer SSV i
henhold til denne todimensjonale modellen
vansker både i den fonologiske og den
semantiske (språkforståelse) dimensjonen.
Hvor uttalte vanskene er innenfor hvert av
områdene, vil imidlertid variere. Vansker i
begge dimensjoner kan forklare den høye
graden av komorbiditet mellom SSV og dys-
leksi, siden en del barn med SSV som har
vansker i begge dimensjoner (både fonolo-
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giske vansker og semantiske vansker) vil
utvikle dysleksi i skolealder.  

Et problem knyttet til den store komorbidite-
ten mellom dysleksi og SSV, er at den kan
føre til en underdiagnostisering av barn med
SSV, siden de som blir diagnostisert med
dysleksi i skolealder kan ha en uoppdaget
underliggende SSV. Å finne ut om et barn
med fonologiske vansker også har semantis-
ke vansker, er svært viktig siden barn med
vansker i begge dimensjoner vil ha proble-
mer både på avkoding- og språkforståelses-
komponenten i leseforståelse. Disse barna
står derfor i stor fare for å utvikle mer gene-
relle problemer med leseforståelse enn barn
med mer rene fonologiske vansker. Blant
annet for å unngå feildiagnostisering, har et
sentralt tema for forskningen innenfor SSV
vært å lete etter markører for denne vansken.
Av de kognitive markørene som har blitt
foreslått, er nonordrepetisjon og setnings-
minne de som har vært mest studert empirisk
(Conti-Ramsden, Botting, & Faragher,
2001). På bakgrunn av dette, vil jeg
gjennomgå studier som har fokusert på i
hvilken grad disse to potensielle markørene
kan skille mellom barn med SSV og kon-
trollbarn uten vansker. 

Nonordrepetisjon som kognitiv markør for SSV

Nonordrepetisjon innebærer at et barn blir
bedt om å repetere et nonord, som for
eksempel ”vodapuk” umiddelbart etter at det
er presentert. Siden en mengde studier viser
at barn med SSV strever med nonordrepeti-
sjon, har dette blitt foreslått som en mulig
kognitiv markør for SSV (for oversikt se
Graf Estes, Evans & Else Quest, 2007). Når
det gjelder hvordan svake nonordrepeti-
sjonsferdigheter hos barn med SSV kan tol-
kes, er det imidlertid ulike syn blant forskere
(for en detaljert gjennomgang av denne
debatten, se Melby-Lervåg, 2010). Tre
hovedsyn på dette er fremmet i litteraturen: I
henhold til den fonologiske lagringshypote-
sen er fonologisk lagringskapasitet i arbeids-
minnet en viktig faktor som kan begrense et
barns vokabularutvikling. Nonordrepetisjon

blir sett på som et utrykk for størrelsen på et
barns fonologiske arbeidsminnekapasitet.
Dårlig fonologisk arbeidsminne kan derfor
forklare hvorfor barn med SSV har proble-
mer med nonordrepetisjon, og dårlig fonolo-
gisk arbeidsminne kan også bidra til å for-
klare de andre vanskene de har knyttet til
språk (Gathercole, 2006). Et nærmest mot-
satt syn er fremmet gjennom den fonologis-
ke restruktureringshypotesen: I henhold til
denne hypotesen vil barnets evne til og grad-
vis segmentere ord i mindre enheter være
drevet av deres vokabularutvikling. Barn
med dårlig ordforråd vil oppleve problemer
med å segmentere ord i mindre enheter, og
dette vil føre til problemer på nonordrepeti-
sjon og en hel rekke andre språkprosesse-
ringsoppgaver (Snowling, 2006). Problemer
med nonordrepetisjon reflekterer derfor et
symptom på SSV, ikke en årsak. Til slutt, i
tråd med den fonologiske prosesseringshy-
potesen kan underliggende og mer generelle
problemer knyttet til fonologisk prosessering
forklare hvorfor barn med SSV strever med
nonordrepetisjon (Bowey 2001). Sammen-
lignet med avkoding, er det gjort langt færre
studier som kan belyse de ulike forklaring-
ene på sammenhengen mellom nonordrepe-
tisjon og SSV. Samlet sett finner man empi-
risk støtte fra to longitudinelle studier
(Bowey, 2001; Gathercole et al.  1992) for at
det kan være et gjensidig påvirkningsforhold
mellom nonordrepetisjon og vokabular.
Dersom dette skal tolkes til støtte for
arbeidsminnehypotesen forutsetter imidler-
tid dette at man godtar premisset at nonor-
drepetisjon er et mål som primært tapper
prosesser relatert til arbeidsminnet. 

Graf Estes, Evans og Else Quest (2007) har
gjennomført en metaanalyse der de sammen-
ligner nonordrepetisjon hos barn med SSV
og kontrollbarn uten vansker. Metaanalysen
omfatter data fra 22 ulike studier, med til
sammen 541 barn diagnostisert med SSV, og
935 kontrollbarn uten språkvansker på
samme alder. De 22 studiene viser en svært
stor variasjon når det gjelder hvor store non-
ordrepetisjonsproblemer barn med SSV har.
Denne metaanalysen bruker imidlertid en
statistisk modell som ikke tar høyde for de
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store forskjellene mellom studiene. I en
reanalyse foretatt av Melby-Lervåg (2010)
ble det brukt en random-effektanalyse hvor
de store forskjellene mellom studiene er tatt
i betraktning. Resultatene viste da en gjen-
nomsnittlig effektstørrelse på d = -1. 70
(95% KI -1.37, 2.00), i favør av kontrollbar-
na. Dette er noe høyere enn det opprinnelige
resultatet fra Graf et al. som var på d = -1.27
(95% KI -1.15, -1.39).  Dette tyder på at
nonordrepetisjon kan være en god kognitiv
markør for SSV.

Setningsminne som kognitiv markør for SSV

Setningsminne har i mye mindre grad vært
studert hos barn med SSV enn nonordrepeti-
sjon. En rekke undersøkelser har imidlertid
tydet på at barn med SSV har spesielle van-
sker med setningsminne, og det har derfor
vært foreslått som en kognitiv markør
(Conti-Ramsden, Botting, Faragher, 2001).
Som for nonordrepetisjon, er det uklart hvor-
vidt det eksisterer et kausalt forhold mellom
setningsminne og SSV, eller om tredjevaria-
bler kan forklare dette forholdet. I tillegg,
dersom det eksisterer et kausalt forhold, er
retningen på denne uklar, og hvorvidt van-
sker med setningsminne er en årsak eller
konsekvens av SSV kan ikke belyses med
den empirien som til nå foreligger. 

I en gjennomgang av effektstørrelser fra
ulike studier som har undersøkt setnings-
minne hos barn med SSV og sammenlignet
dette med kontrollbarn uten vansker, viser
Melby-Lervåg (2010) til følgende studier:
Bishop, Bishop, Brigth, James et al. (1999) n
SSV 55, n kontroll 76, d = -2.12; Dodwell og
Bavin (2008) n SSV = 16, n kontroll = 25, d
= -2.86; Gauger, Lombardino og Leonard
(1997), n SSV = 11, n kontroll = 19, d = 
-2.42; Gillam, Cowan og Marler, 1998) n =
16 SSV, n kontroll = 16, d = -2.11;
Goulandris, Snowling og Walker (2000) n
SSV = 20, n kontroll = 19, d = -1.10;
McArthur og Bishop, 2004 n = 16 SSV, n
kontroll = 16, d = -2.82; Oetting og Horohov
(1997) n SSV = 11, n kontroll = 11, d = -1.69;
Stokes, Wong, Fletcher og Leonard (2006) n

SSV = 14, n kontroll = 15, d = -1.38. Gjen-
nomgående viser altså studiene at barn med
SSV har langt svakere prestasjoner på set-
ningsminne enn kontrollbarn uten slike van-
sker, og det underbygger at setningsminne
kan være en mulig klinisk markør for SSV.
Det er imidlertid behov for en metaanalyse
med et systematisk søk for eventuelt å
avdekke flere studier som undersøker dette.

Oppsummering og konklusjoner kognitive
markører SSV

Til tross for at SSV har vært studert i mindre
grad enn dysleksi, har mange undersøkelser
hatt et fokus på kognitive markører. Når det
gjelder nonordrepetisjon, har metaanalysen
til Graf-Estes et al. (2007) vist at dette kan
være en mulig markør for SSV. Det er imid-
lertid uklart hvorvidt det er et kausalt for-
hold mellom nonordrepetisjon og SSV, eller
om tredjevariabler kan forklare dette forhol-
det. I tillegg, dersom det eksisterer et kausalt
forhold, er retningen på dette uklart, og hvor-
vidt vansker med nonordrepetisjon i så fall
er en konsekvens eller en årsak til SSV er
ikke tilstrekkelig belyst empirisk. Når det
gjelder setningsminne, er det også en rekke
enkeltstudier som tyder på at dette kan være
en god markør for SSV. Her er det imidlertid
behov for en metaanalyse for å klargjøre
dette. I tillegg er det også behov for flere
longitudinelle og eksperimentelle studier for
å undersøke om setningsminne eventuelt er
kausalt relatert til SSV. I motsetning til dys-
leksi hvor man har en rekke studier som
dokumenterer at dårlig fonologisk bevissthet
kan føre til avkodingsvansker (for oversikt se
Bus & van Ijzendoorn, 1999), er mekanis-
mene bak de kognitive markørene langt mer
usikre for barn med SSV. Det er derfor behov
for flere studier før vi kan konkludere når det
gjelder hvorvidt og hvordan markørene
eventuelt kausalt er relatert til språkutvik-
ling. På nåværende tidspunkt vil derfor ikke
svake prestasjoner på en markør hjelpe oss
når vi skal utlede tiltak, siden vi ikke vet om
de svake prestasjonene er en årsak eller kon-
sekvens av språkvanskene. 
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HVOR SPESIFIKT ER DE KOGNITIVE MAR-
KØRENE RELATERT TIL HENHOLDSVIS
DYSLEKSI OG SSV?

For å kunne finne gode kognitive markører
for en vanske, er det viktig at markøren er
mest mulig spesifikk. Det som kompliserer
dette når det gjelder dysleksi og SSV er den
høye frekvensen av komorbiditet mellom
disse to vanskene.  Imidlertid, siden dysleksi
defineres som en fonologisk kjernevanske,
vil man kunne forvente at ”rene” dyslekti-
kere viser størst vansker på fonologisk
bevissthetsoppgaver, og eventuelt også på
benevningshastighet, mens de på setnings-
minne og nonordrepetisjon vil ha mindre
vansker. Når det gjelder SSV, innebærer
dette en vanske der både den semantiske og
fonologiske dimensjonen er involvert. Man
vil da kunne forvente at et barn med SSV vil
ha problemer både når det gjelder fonologisk
bevissthet, nonordrepetisjon og setnings-
minne, og kanskje også på benevningshas-
tighet. For å vurdere kvaliteten på de kogni-
tive markørene, er det derfor viktig å under-
søke i hvilken grad barn med dysleksi også
har svake prestasjoner på nonordrepetisjon
og setningsminne, og i hvilken grad barn
med SSV har vansker knyttet til fonologisk
bevissthetsoppgaver og benevningshastig-
het. Studier som har undersøkt dette, vil her
bli diskutert. 

Nonordrepetisjon og setningsminne hos
barn med dysleksi

I en meta-analyse av 34 studier (800 barn
med dysleksi og 1,021 kontrollbarn) som
sammenligner nonordrepetisjon hos barn
med dysleksi og normaltlesende kontroll-
barn har Melby-Lervåg og Lervåg (2010)
vist at barn med dysleksi har langt svakere
nonordrepetisjonsferdigheter enn barn uten
dysleksi på samme alder. Det er imidlertid
stor variasjon mellom studier når det gjelder
alvorlighetsgraden av nonordrepetisjonspro-
blemene. Den viktigste variabelen for å for-
klare denne variasjonen er semantiske språk-
ferdigheter, som har et mye større bidrag enn
både verbalt korttidsminne og fonologisk

bevissthet. Det argumenteres derfor med at
dette gjenspeiler variasjon mellom studiene
når det gjelder i hvilken grad de ulike utval-
gene har komorbiditet mellom dysleksi og
SSV, og at utvalg med både svake fonologis-
ke og semantiske ferdigheter (altså komorbi-
ditet med SSV) viser de mest alvorlige non-
ordrepetisjonsvanskene. 

I en studie av Badian, Duffy, Als og
McAnulty (1991) er setningsminneferdighe-
ter undersøkt hos et lite utvalg dyslektikere
(n = 7) og sammenlignet med gjennomsnitt-
lige lesere. Resultatene fra denne studien
viser at dyslektikerne har et setningsminne
nærmest identisk med kontrollbarna, til tross
for at de har vesentlig lavere nivå når det
gjelder semantisk språk. I en studie av
Mann, Lieberman og Shankweiler (1980)
finner man imidlertid en signifikant forskjell
mellom dyslektikere og kontrollbarn når det
gjelder setningsminne. I denne studien er
imidlertid ikke data for semantisk språk opp-
gitt, og det er derfor ikke mulig å se om disse
svake prestasjonene kan bunne i at utvalget
har et svakt semantisk språk og eventuell
komorbiditet med SSV. I en studie av
Snowling, Muter og Carroll (2007) er for-
skjellen mellom dyslektikere og kontroll-
barn på setningsminne d = -1.92, i favør av
kontrollbarna. Her er imidlertid også for-
skjellen mellom gruppene når det gjelder
semantisk språk også stor (d = -1.75), og det
er derfor mulig at komorbiditet med SSV
kan forklare helt eller delvis de store van-
skene når det gjelder setningsminne. Det
samme mønsteret er også tilstede i studier av
Abu-Rabia, Share og Mansour (2003) og
Bruno, Manis, Keating, Sperling et al.
(2008). 

Fonologisk bevissthet og benevningshastighet
hos barn med SSV

Når det gjelder fonologiske vansker hos barn
med SSV, er det dokumentert i en rekke stu-
dier at barn med SSV har betydelige proble-
mer på dette området. Selv om de diagnos-
tiske kriteriene for SSV ikke forutsetter at
barnet har fonologiske vansker, er dette
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svært vanlig hos barn som er diagnostisert
med SSV: En studie av Fazio (1997) viser at
i et utvalg med 16 barn med SSV som er
sammenlignet med 16 kontrollbarn på
samme alder når det gjelder fonologisk
bevissthet, er forskjellen mellom gruppene i
favør av kontrollbarna d = -1.71. I en studie
av Gauger, Lombardino og Leonard (1997)
har barn med SSV noe mindre fonologiske
vansker, gruppeforskjellen er her d = -0.75
(n SSV = 11, n kontroll = 19). Det samme er
tilfellet i en studie av Miller, Kail, Leonard
og Tomblin (2001), som viser en gruppefor-
skjell mellom barn med SSV (n = 29) og
kontrollbarn (n = 29) på d = -0.41 i favør av
kontrollbarna. I en studie av Boudreau og
Hedberg (1999) viser barn med SSV (n =
18) store vansker når det gjelder fonologisk
bevissthet (rimoppgave), og det er en grup-
peforskjell på hele d = -1.54 i favør av kon-
trollbarna (n = 18). Dette er også tilfellet i
en studie av Goulandris, Snowling og
Walker (2000), hvor gruppeforskjellen
mellom barn med SSV (n = 20) og kontroll-
barn på samme alder (n = 19) er d = -1.41 i
favør av kontrollbarna. En gjennomgang av
noen studier som har undersøkt fonologisk
bevissthet hos barn med SSV viser altså at
det er vanlig at de strever på denne type
oppgaver. Her er det imidlertid behov for et
mer systematisk litteratursøk for å gi en
oversikt over hvor store fonologiske vansker
barn med SSV har, og hva som påvirker
størrelsen på disse vanskene. 

Når det gjelder benevningshastighet og SSV,
har det blitt gjort langt færre studier av dette
enn av fonologisk bevissthet. Studien av
Miller, Kail, Leonard og Tomblin (2001) har
imidlertid undersøkt dette, og for benev-
ningshastighet fant de en gruppeforskjell
mellom barn med SSV (n =29) og kontroll-
barn uten språkvansker på samme alder (n =
29) på d = -0.57 i favør av kontrollgruppen.
Som nevnt viser imidlertid denne studien
også relativt liten gruppeforskjell for fono-
logisk bevissthet, og det kan også påvirke
effektstørrelsen for benevningshastighet. I
en studie av Curtiss, Katz og Tallal (1992)
skårer barn med SSV signifikant svakere
enn kontrollbarn på samme alder når det

gjelder benevningshastighet. Her er det
imidlertid ikke mulig å regne ut en effekt-
størrelse, siden ikke tilstrekkelig informa-
sjon er rapportert. Til slutt, i en studie av
Corriveau, Pasquini og Goswami (2007)
viste en gruppeforskjell når det gjelder
benevningshastighet (fargebenevning)
mellom barn med SLI  (n = 21) og kontroll-
barn på samme alder (n = 21) på d = -1.11 i
favør av kontrollbarna. Det som er spesielt
interessant her er at gruppeforskjellen er
stor, til tross for at bare fem av barna med
SSV hadde lesevansker. Totalt sett, virker
det altså om barn med SSV har svake pre-
stasjoner når det gjelder benevningshastig-
het, og at dette kan være relatert til fonolo-
giske ferdigheter. Imidlertid, i henhold til
metaanalysen av benevningshastighet,
kunne ikke forskjeller i fonologisk bevisst-
het mellom utvalgene forklare forskjeller i
benevningshastighet hos dyslektikere. Det
derfor behov for flere studier før man kan
konkludere når det gjelder dette, siden litte-
ratursøket avdekket få studier av benev-
ningshastighet og SSV. 

Oppsummering av spesifisiteten til de kogni-
tive markørene

En rekke undersøkelser viser at barn med
dysleksi har vansker med nonordrepetisjon.
En metaanalyse av Melby-Lervåg og Lervåg
(2010) viser imidlertid at i de studiene der
dyslektikere har semantiske vansker i tillegg
til dysleksi (altså komorbiditet med SSV),
har dyslektikere de største vanskene med
nonordrepetisjon. Når det gjelder setnings-
minne, virker det også som om dette er
avhengig av semantisk språk, og i utvalg
hvor dyslektikere har svakt semantisk språk
(altså komorbiditet med SSV), synes det å
være større gruppeforskjeller i favør av kon-
trollbarna på setningsminne. Ut fra disse stu-
diene kan det altså se ut som om barn med
rene fonologiske vansker har størst vansker
på markørene for dysleksi (fonologisk
bevissthet og benevningshastighet) og min-
dre vansker på nonordrepetisjon og setnings-
minne. Det er imidlertid behov for flere
undersøkelser av dyslektikere uten semantis-
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ke vansker for å trekke sikrere konklusjoner
vedrørende dette. For SSV viser en rekke
studier at de ofte har fonologiske vansker og
skårer svakt på fonologisk bevissthetsoppga-
ver. Det er imidlertid få studier som undersø-
ker benevningshastighet hos SSV, og her er
det behov for flere studier før man kan trek-
ke noen konklusjoner. 

IMPLIKASJONER FOR 
UTREDNINGSARBEID

I denne artikkelen har jeg vurdert kognitive
markører for dysleksi og SSV, basert på en
gjennomgang av et stort antall empiriske stu-
dier. Resultatene viser at barn med dysleksi
har betydelige vansker knyttet til fonologisk
bevissthet og benevningshastighet, og min-
dre uttalte vansker på minnespennoppgaver.
En rekke longitudinelle og eksperimentelle
studier viser at fonologisk bevissthet er kau-
salt relatert til avkodingsferdigheter (for
oversikt se Bus & van Ijzendoorn, 1999).
Dette er også bakgrunnen for at fonologisk
bevissthetstrening er et viktig tiltak ved
avkodingsvansker. Den kausale relasjonen
med avkoding er mer usikker for benev-
ningshastighet, men også her tyder longitu-
dinelle studier på en kausal sammenheng
(Lervåg & Hulme, 2009). Ut fra eksperi-
mentelle studier, synes det imidlertid lite
sannsynlig at man kan trene benevningshas-
tighet for å forbedre avkodingsferdigheter
(de Jong & Vrielink, 2007). 

For barn med SSV, ser det ut til at disse har
betydelige problemer både knyttet til fonolo-
gisk bevissthet, setningsminne og nonordre-
petisjon. Resultatene når det gjelder SSV og
benevningshastighet er mer usikre siden det
her finnes få studier, men disse studiene
tyder på at barn med SSV også har vansker
på denne type oppgaver. Når det gjelder SSV,
har vi også langt mindre kunnskap om even-
tuelle årsakssammenhenger mellom markø-
rene og språkvanskene, enn vi har for de
dyslektiske markørene. Her er det behov for
flere studier før vi kan bruke prestasjoner på
de kognitive markørene som føringer når det
gjelder hvilke tiltak som bør anbefales. 

Når det gjelder kvaliteten på markørene og
deres evne til å differensiere mellom SSV og
dysleksi, er det et problem at tidligere studi-
er av dyslektikere i liten grad har kontrollert
for semantisk språk. På studier av nonordre-
petisjon og setningsminne som i utgangs-
punktet regnes for å være markører primært
knyttet til SSV, har dyslektikere ofte også
hatt svake prestasjoner (Melby-Lervåg &
Lervåg, 2010). Her kan det imidlertid se ut
til at hvor svake prestasjoner dyslektikerne
har på disse oppgavene, er avhengig av i
hvilken grad utvalgene har semantiske van-
sker (altså komorbiditet med SSV). Det er
derfor behov for flere studier av mer ”rene”
utvalg av dyslektikere uten semantiske til-
leggsvansker som ser på deres prestasjoner
på nonordrepetisjon og setningsminne, og
sammenligner dette med prestasjonene til
barn med SSV. I tillegg er det også behov for
studier som ser på hvordan barn med andre
typer diagnoser som innebærer språkvan-
sker, for eksempel vansker innenfor autisme-
spekteret og psykisk utviklingshemming,
skårer på de kognitive markørene. Flere stu-
dier tyder på at også barn med disse van-
skene har svake prestasjoner på de kognitive
markørene, og kanskje også svakere enn det
man vil forvente ut fra evnenivå (Botting &
Conti-Ramsden, 2003; Kjelgaard & Tager-
Flussberg, 2001; Jarrold, Baddeley & Hew-
es, 2000). For å kunne grundigere undersøke
hvordan de kognitive markørene opptrer hos
ulike vanskegrupper, er det derfor behov for
epidemiologiske studier som følger kohorter
av uselekterte barn fra tidlig førskolealder og
inn i skolealder. I tillegg vil man da kunne
danne seg et bilde av eventuelle årsakssam-
menhenger mellom markørene og de ulike
vanskene. 

Denne vurderingen av kognitive markører
viser at noen typer oppgaver synes å evne og
diskriminere godt mellom barn som har van-
sker knyttet til språk og barn uten slike van-
sker. Det virker imidlertid som om de kogni-
tive markørene gir utslag for mange ulike
typer diagnoser der språkproblemer er en del
av bildet, ikke bare dysleksi og SSV. Selv
med en intensiv forskningsinnsats, virker
derfor lite sannsynlig at de kognitive markø-
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rene skal kunne evne og skille mellom ulike
typer språkrelaterte vansker. I tråd med Lian
og Ottems (2007) oppfatning er det derfor
lite sannsynlig at slike markørtester skal
kunne bli en ”lakmustest”. 

Imidlertid kan markørene representere et
nyttig supplement til den klassiske diskre-
pans- og eksklusjonstankegangen. Spesielt
vil de være egnet til å forbedre metodene for
utredning av språkvansker hos tospråklige,
fordi de vil kunne bidra til å avdekke hvor-
vidt et tospråklig barn har svikt i mekanis-
mer relatert til aspekter ved språktilegnelse i
seg selv, eller om en språkforsinkelse skyl-
des en normal tospråklig utvikling. I tillegg
vil også kognitive markører kunne være nyt-
tig for å undersøke mekanismer knyttet til
språk hos barn som har lavere evnenivå enn
det som vanligvis forutsettes ved dysleksi
eller SSV. Siden barn med dysleksi og barn
med SSV har nært tilgrensende vansker og
en betydelig overlapp, vil det i utredningsar-
beid derfor være viktig å se disse vanskene i
sammenheng. I et slikt arbeid kan muligens
de kognitive markørene brukes til å differen-
siere mellom barn som har en overveiende
dyslektisk profil med ”rene” fonologiske
vansker og barn med SSV.  I tillegg er det
også mulig at tester med kognitive markører
kan ha en nyttig screeningfunskjon i førsko-
lealder og bidra til å finne ut hvilke barn som
står i fare for å utvikle vansker knyttet til
avkoding og leseforståelse i skolealder.
Forutsetningen for at kognitive markører
skal kunne brukes som et hensiktsmessig
verktøy i utredningssammenheng, er imid-
lertid at man fortsetter arbeidet med å utvik-
le standardiserte og normerte tester for disse
markørene slik at gode verktøy blir tilgjeng-
elige på norsk.  
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Figur 1 

Gjennomsnittlig effektstørrelse (merket  i figuren) og effektstørrelse for for hver enkelt stu-
die (med konfidensintervall) for studier som sammenligner benevningshastighet hos barn
med dysleksi og normaltlesende kontrollbarn på samme alder.
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