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Hva handler foredraget om?

• Språkvansker
• Hva er det?
• Hvordan har personer med språkvansker det?
• Hva kan du gjøre?



Hva er 
språkvansker?

• «The most common childhood
disorder you have never heard
of!»



Det jobbes!



Det jobbes… 

• «jeg skjønner ikke hva du sier!»

• «jeg forstår ikke hva ordene betyr»

• «når voksne snakker bruker de så vanskelige ord, hvorfor bruker de sånne ord?»

• «det er så vanskelig å lære, hvorfor er det sånn?»

• «en bok jeg leser nå, de ordene i boka forstår jeg ikke»

• «jeg aner ikke hva som står der»

• «det er så mange ord jeg ikke skjønner, det er mange millioner av dem! Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal 
lære det!»

= definisjon av språkvansker «fra kilden»



Stabilitet i språkutviklingen med tanke på prediksjon: 
flere studier viser stabilitet fra 4-års alder
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Figur hentet fra Melby-Lervåg & Lervåg 2014



Har personen språkvansker inn i skolealder, er det mest 
sannsynlig en vedvarende vanske



Hva sier de selv?

SDQ- egenrapportering (139 DLD/ 124 TD, 16 år)                                                                              

Høyere nivå av: - emosjonelle vansker
- problemer i forhold til jevnaldrende (sosiale vansker)
- oppmerksomhet/konsentrasjon
- atferdsvansker!

OBS: forståelsesvansker!

(Conti –Ramsden, 2013)



Språkvansker og tilleggsvansker

Språkvansker

Atferds-
vansker

Sosiale vansker

Emosjonelle 
vansker



Hvorfor emosjonelle vansker?

• Tristhet/depresjon eller angst som følge av å komme til kort faglig og sosialt 

• Språkets rolle i å håndtere følelser. Vi deler tanker og bekymringer fra tidlig alder;
«hvordan har du det?»
«er det noe du vil snakke om?»

• Språket som støtte i selvregulering 

• Kronisk stress (misforståelser, ressurser/krav) kan gi depressive symptomer



… emosjonelle vansker

• Barn med språkvansker befinner seg ofte i et sub-klinisk område for 
disse vanskene. 

• Resultatet er ofte at disse vanskene ikke oppdages og forblir 
ubehandlet.
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Hva kan hjelpe?

• Hverdagen er viktig: møtt med riktige krav, oppleve å få til, greit å måtte jobbe 
hardt, men unngå daglige nederlag fordi nivået er feil (don’t steal her struggle)

• Naturlig åpenhet 

• Avtale/ godt samarbeid med lærer (ifht misforståelser, bekreftelse etc)

• Noen å snakke med?



Språkvansker og sosiale vansker

“Some children with hidden language problems –

especially those affecting comprehension – can get 

missed unless formal language testing is used. A key 

point here is that a language problem may not always 

look like a language problem: an underlying 

comprehension impairment can present as poor 

academic attainment, impaired social interaction, or 

behavioural difficulties.”.

(Bishop, 2014)  



Språkvansker og sosiale vansker
Språkvansker

Sosiale vansker

Lav selvtillit

Tilbaketrekking

Økte sosiale vansker, lavere selvtillit, færre språklige muligheter

James Law



Hva kan hjelpe: prioriter og jobb eksplisitt

• Lag en prioritert liste på 3 punkter med de som kjenner eleven godt

• Vær tydelig på hva dere skal jobbe med denne økta:

«I dag skal vi jobbe med hvordan man tar kontakt for å leke med andre barn ute i friminuttet»

• Øve eksplisitt på dette (starte med bilder, tegneserier, rollespill, hva sier man? Hva gjør man?)

• Oppsummere etter timen hva eleven har lært

(SCIP manual, Adams,C.)



Tips til å jobbe med sosiale og kommunikative
ferdigheter

• Neste økt:

• «Hva gjør jeg når barna er i gang med en lek allerede?»

• «hva gjør jeg når leken plutselig endrer seg?»

• Fokus på STRATEGIER:

• Lære hva det er lurt å si
• hva leker dere? Kan jeg være med? Hva skjer nå, kan du si det en gang til?

• Hva det er lurt å gjøre 
• Stå ved siden av og lytte og se, observere først



Språk og atferd

• ADHD
Felles med språkvansker: svakt arbeidsminne (verre hos SSV), svake 
skoleprestasjoner, svak evne til selv-regulering, svakere «verbal styring» av atferden 
samt pragmatiske vansker (diskurs) pga impulsivitet.

• Atferdsvansker
Kanskje er ikke SSV eneste årsak, men en sterk bidragsyter til forstyrrende atferd. 
Problemer med atferden på skolen/i lærings-sammenheng står nok for en stor del 
av denne sammenhengen.



Språk og atferd

• Atferdsvansker knyttes særlig til ekspressive vansker og uttalevansker

• Ofte god språkforståelse

• Forskjell på det disse barna «har inni seg/kan» og det de klarer å uttrykke

• Denne forskjellen skaper frustrasjon samtidig som de mangler «verktøyet» til å komme seg ut av denne 

frustrasjonen

• Indre trykk!
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Språk og atferd

• Barn/unge som viser symptomer på ADHD eller atferdsvansker, kan ha en uoppdaget språkvanske. 
Disse er i en risiko for å bli misforstått som:

• - å ha lav intelligens
• - å være uoppmerksomme
• - å være lite samarbeidsvillige
• - å være uærlige, respektløse og saboterende

Dette fører ofte til stress, frustrasjon og følelse av skyld. 

OBS: betydningen av kunnskap hos voksne! 

(Hollo,A., et al, 2014)



Hva kan du gjøre?

Forutsigbarhet:

• Alle voksne rundt barnet møtes

• Hva fungerer? Gode erfaringer?

• Skriftlig gjøre hvordan man møter dette: punktvis liste

• Alle skal vite og alle skal følge 

• Eleven og hjemmet skal vite

Viktig:

- Et uttrykk for noe  (ikke alltid vi eller eleven vet for hva?)

- Rett knagg!  (fokus vekk fra person/personlighet)

- Regulering  (ikke forvente det han ikke kan)
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Hva kan du hjelpe eleven selv å gjøre? 

Hva gjør du hvis du ertes?

• be personen om å slutte («stopp!» eller «kutt ut». Øv og forbered gode svaralternativ!)
• vis at du ikke bryr deg om det som blir sagt («jeg bryr meg ikke»)
• ignorer personen eller gå vekk
• si det til en voksen 

Øvelse
• Hvem kan du prøve dette med?
• Når?
• Hva skjedde?
• Hvordan klarte du det?
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Hva er god hjelp..? For hvem?
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Å lytte!
Hva gjør vi når vi lytter:

1) Sitter stille

2) Ser på den som snakker
3) Tenker på ordene

Selv om han lyttet- forsto han det som ble sagt?

Hvis «JA»; fint, gå videre
Hvis «NEI»: «Hva gjør jeg?»



Bevissthet om egen 
forståelse

• Å vite forskjellen på å forstå og ikke forstå 

• JEG VET!
• JEG VET IKKE!



Å forstå begrepene «å 
gjette» og «å finne ut»

• Snakk om begrepene: hva betyr de?

• Hva er fordelen med å gjette? (ikke mange 
forhåpentligvis)

• Hva er fordelen med å finne ut?

• Neste trinn: hvordan finner jeg ut?



Strategier for å vise at du har forstått/ikke
forstått



Eksempel elev med 
språkvansker og fagtekst
• Les teksten høyt

• Stopp opp ved ord du ikke kan/forstår (bra!)

• Vi snakker om hva ordene betyr

• Vi leser hele teksten på nytt

• Vi går gjennom de vanskelige ordene til slutt

• En bevisstgjøring for den voksne også!



Språk i sammenheng



Nødvendig vokabular for å fortelle historier: 
første - neste - siste – først – etterpå - tilslutt



Rekkefølge og sekvens



Visuell støtte



Elevens første forsøk…



Noen viktige prinsipper om å lære
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