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Hvorfor er 
terminologi 
viktig?



En presis og
allment
akseptert
terminologi
om vansker
med språket
bidrar til

å sikre presis og effektiv kommunikasjon mellom
fagfolk. 

å sikre at barn som har vansker med språket, får
god oppfølging og behandling.

å sikre at foreldre finner fram til god informasjon 
om den språklige utfordringa til barnet.

å klargjøre faglige premisser i diskusjoner rundt 
faglige og økonomiske prioriteringer.

større forståelse for hvilke utfordringer barn som 
har vansker med språket, opplever.



Hvordan står det så til?





“Det oppleves ofte at diagnosene i ICD-10 ikke passer til å 

beskrive pasientens vansker og/eller komplekse diagnosebilde. 

Enkelte ganger er det til og med ekskluderingskriterier som gjør 

at vi blir nødt å bruke diagnosene feil. Kartet passer ikke lenger 

til terrenget.” 
Lill-May Henriksdatter, logoped ved barne- og voksenhabiliteringa,  UNN Forelesningspresentasjon, 27.5.19

https://unn.no/Documents/Habilitering%20i%20spesialisthelsetjenesten/Presentasjoner%20fra%20mandagsundervisning/2019-05-27_Henriksdatter_Utviklingsforstyrrelser%20av%20tale%20og%20spr%C3%A5k.pdf


“The advantages of a uniform statistical nomenclature, 

however imperfect, are so obvious, that it is surprising no

attention has been paid to its enforcement in Bills of Mortality. 

Each disease has, in many instances, been denoted by three or 

four terms, and each term has been applied to as many

different diseases: vague, inconvenient names have been

employed, or complications have been registered instead of

primary diseases. The nomenclature is of as much importance

in this department of inquiry as weights and measures in the

physical sciences, and should be settled without delay.” 

(First annual report. London, Registrar General of England and 

Wales, 1839, s. 99.) 

1839

William Farr (1807 – 1883)



«[t]he current situation, with myriad 

different definitions and labels, is 

unsustainable. Having an 

unconstrained set of descriptive terms 

is just as bad as having no labels at all. 

It hinders communication, prevents 

cumulative research, and introduces 

ambiguity into decisions about who 

merits intervention — ambiguity that 

can easily be exploited when it is 

politically expedient to do so.» (Bishop 

2014, s. 393)



På norsk grunn



“Utviklingsforstyrrelse

av tale og språk”

“Språkforstyrrelse”





“Språkforstyrrelse”

“Avvikende språkutvikling”

“Språkvansker”

“Språkvanskeligheter”



“Forsinket språkutvikling”

“Språkvansker”



• Hovedfokus: Syndromer, der 

språkforstyrrelser er en del av et mer 

sammensatt vanskebilde

• Målgruppe: Boka «retter seg primært 

mot studenter i helsefag og ansatte i ulike 

helseprofesjoner som arbeider med 

mennesker med utviklingshemming». 



Diagnose Betegnelser på utfordringer med språk og kommunikasjon

Delesjon 1p36 syndrom forsinket språkutvikling

Wolf-Hirschhorn syndrom dårlig språkfunksjon

Cri du chat-syndrom mangelfull språkutvikling

Kleefstra syndrom språkløs

Delesjon 16p11.2

lærevansker i forbindelse med språkutvikling; forsinket ord- og 

setningsdannelse; forsinket språkforståelse

Smith-Magenis syndrom sen språkutvikling

Koolen-de Vries syndrom forsinket språkutvikling

PhelanMcDermid syndrom svært mangelfull eller fraværende språkutvikling

Kleinefelter syndrom; 47XXY Språkvansker

Angelman syndrom språkforstyrrelse

Fragil X syndrom forsinket språk

Rett syndrom bibehold av en viss språkfunksjon





“This special issue has come about 

because of increasing dissatisfaction 

in many quarters with the wide 

variability in the diagnostic criteria 

used and the labels given to children 

with unexplained language problems. 

This variability is contributing to a 

lack of equity of access to services and 

limited recognition and understanding 

of children’s language problems both 

by the general public and the scientific 

community.” (Ebbels 2014, s 377)
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CATALISE – Criteria And Terminology Applied to 
Language Impairments: Synthesising the Evidence.

• Konsensusstudie, med logopeder, 

psykologer, lærere, leger,og

medlemmer av interesseorganisasjoner 

som deltakere

• To hoveddeler av prosjektet: 

1. Diagnostiske kriterier

2. Terminologi



«We [...] conclude that the term [specific 

language impairment] has been a 

convenient label for researchers, but that 

the current classification is unacceptably 

arbitrary. Furthermore, we argue there is 

no empirical evidence to support the 

continued use of the term» (Reilly et al. 

2014)



CATALISE: 
De engelske 
termene

1. Overordna term: Language disorder

2. Når språkforstyrrelsen ikke har en kjent 

biomedisinsk årsak: Developmental

language disorder. 

3. Når språkforstyrrelsen er assosiert med 

en kjent biomedisinsk årsak: Language 

disorder associated with X (der X viser 

til den biomedisinske årsaken.) 



CATALISE Norge:
Mål med studien

1. foreslå enhetlige og oppdaterte norske

termer for vansker med språk hos 

barn, og

2. å oppnå høyest mulig enighet om disse

termene hos et panel av norske

fagpersoner.



Deltakere

Tre unge voksne i 
tjueåra som alle har 

fått identifisert 
spesifikke 

språkvansker.

+



Metode: Deplhi konsensusstudie + intervju

Fagpanelet: 

✓Vurderte 13 påstander om termbruk etter hvor enige eller uenige de var i dem 

(Delphi-metoden)

✓Kommenterte påstandene

✓Dette ble gjennomført i to runder

Unge voksne med diagnosen spesifikke språkvansker: 

✓Ble intervjua om hva de synes om de mest sentrale termene som foreslås

Intervjuene ble gjort tilgjengelige for fagpanelet før runde 2 



Eksempler på påstandene



Påstand 2

«Termen språkforstyrrelse foreslås for barn som har 

vedvarende problemer med språket utover fire-fem års alder, 

og hvor problemene har en betydelig innvirkning på

muligheter til utdanning, deltakelse i yrkeslivet og 

samfunnslivet for øvrig.» 



Påstand 6

«Språkforstyrrelsen kan være en del av en biomedisinsk

tilstand (for eksempel Down syndrom) og kan innebære

behov for spesifikke tiltak. Vi anbefaler at språkforstyrrelsen

da omtales som språkforstyrrelse assosiert med X, hvor «X» 

viser til den biomedisinske tilstanden.» 



Påstand 7

“Vi foreslår at en språkforstyrrelse som

ikke er assosiert med en påvist

biomedisinsk tilstand [...], omtales som

utviklingsmessig språkforstyrrelse [...]”



Påstand 9

“Et barn med språkforstyrrelse kan 

ha lav ikke-verbal IQ. Dette 

utelukker ikke en utviklingsmessig 

språkforstyrrelse.”



Grad av enighet på tvers av to 
runder





Noen av påstandene det var 
en del diskusjon rundt



Påstand 2

«Termen språkforstyrrelse foreslås for barn som har 

vedvarende problemer med språket utover fire-fem års alder, 

og hvor problemene har en betydelig innvirkning på

muligheter til utdanning, deltakelse i yrkeslivet og 

samfunnslivet for øvrig.» 



Påstand 8

“DLD benyttes som forkortelse for den 

engelske termen Developmental 

language disorder, og vi foreslår at 

den samme forkortelsen benyttes på

norsk.” 



Intervjuene 

«Språkforstyrrelse er et 
negativt ladet ord for 
meg. Det gir negative 

assosiasjoner om noe som 
ikke virker.» (2).

«Hvis jeg må velge mellom 
ordene forstyrrelse og 

vanske mener jeg 
forstyrrelser høres bedre ut 

enn vansker.» (3).




