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AVSLUTTENDE BEMERKNINGER. 

LITTERA'PUR 

I sin bok "Thinking without Language" har HANS G. FURTH 

( 1966 ) samlet en del undersøkelser som på ulike måter 

søker å vurdere forholdet mellom personers språkferdigheter , 

på den ene Side, og deres kognitive kapasiteter, på den 

annen. 

Hans referanser inkluderer blant annet eksperimenter der 

begrepslæring og begrepsanvendelse er undersøkt og sammen

lignet for grupper av normale, intellektuelt utviklings

retarderte og medfødt døve barn i forskjellige aldre, 

hvorav de første, nemlig normalgruppene av barn, utgjorde 

den standard som grupper av språklig sett avvikende barn 

ble sammenlignet med. 

To hoved-variabler ble således · benyttet til å klassifisere 



2 

forsøkspersonene, deres levealder og de antagelser om 

språklig utvikling of{ kognitiv vekst som er knyttet til 

stigende alder, på den ene side, og ulike typer og grader 

av avvik fra normal språkferdighet, på den annen. 

Gjennom sampling etter slike kriterier skaffet man seg 

en - riktig nok grov - kontroll over forsøkspersonenes 

språkferdighet. Disse formene for kontroll er, av FURTH 

og andre forSkere, benyttet til å vurd~e bl.a. teorier 

om verbalt formidle t persepsjon og læring, slik de kan 

antas å være inkludert i generell kognitiv utvikling. 

De undersøkelser av begrepslæring og begrepsanvendelse 

som har vært gjort innenfor de.nnemetodologiske ramme, 

kan på en nyttig måte tjene til å belyse såvel teorier 

om formidlet persepsjon og læring, generelt, som verbal 

mediasjons~~~~en, mer spesielt. 

fi'ør jeg presenterer og drøfter et utvalg av slike under

søkelser, er det imidlertid nødvendig å summere opp en 

del tanker og data som har tilknytning til betegnelsen 

verbal medias jon. 

Il TEORIER OM VF.HBAL'r FORMIDLET PERSF.PSJON OG LÆRING. 

'reorier om verbal t formidlet læring kan nemlig settes -

og har ofte vært satt inn i en videre ramme som er antydet 

ved uttrykket "response-produeed eues". 

11.1 ~esponse-produeed eues: Hypotesen om "response-produced eues" ble frem

satt i et arbeide av MILLER & DOLLARD (1941) og er senere 

bearbeidd i en bok av DOLLARD & MILLER (1950). 

Den hovedtanke som ligger til grunn for hypotesen var 

hverken ny eller enestående på sin tid, men den var av 

DOLLARD & MILLEH gjort sa eksplisitt at man anså det 

mulig å teste den eksperimentelt. Den var forøvrig alle

rede prøvet av BIHGE (1941) - i et eksperiment som kom 

til li tjene som empirisk hoved-referanse for DOLLARD & 

MILLERs hypotese. 
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Svært generelt kan man si at uttrykket "response-produced" 

cue" refererer til den forholdsvis alment aksepterte 

tanke at observerbare handlings-sekvenser sjelden er 

determinert av forutgående stimulering av overflate

reseptorer alene, men oftest er bestemt også av hendel

ser generert i den handlende organisme. 

Slike hendelser, som vanligvis ikke kan observeres, 

antas it være bestemt både av de"erfaringer" som organismen 

tidligere har gjort, på den ene side, og av organismens 

biologiske forutsetninger, som setter grenser for utnyt

telse av erfaringene, på den annen. 

Uttrykket "response-produced cues" har virket tiltrek

kende på mange psykologer, fordi det postulerer at tidlig

ere erfaringer kan formuleres i forsterkede s timulus

respons-assosiasjoner, slik det er antydet i figur 1, 

nedenfor. 

S - r - forbindelsen, etablert 
gjennOi tidligere erfaringer 

eller læring 
i 

,..-...... 
S-r-5-R 

! 
"Response - produced cue", 

som bidrar til A formidle 
atferden. 

S - forutgående 
stimulushendelser 

R - etterfø l gende 
atferdshendelser 

rogs: formidlende 
reaksjoner og stimuli 

Av samme grunn er det blitt avvist av andre psykologer, 

for hvem de mer komplekse psykologiske prosesser, som 

vanskelig lar seg' tolke i lys av S-R-assosiasjoner, er 

en hovedsak. 

De t er åpenbar tat DOLLARD & MILIJER i denne forbindelse 

har benyttet betegnelsen "reaks,ion" i en langt videre 

betydning enn den som er vanlig innenfor S-R-teorier, 

dvs., som innbefattende et eller annet mønster av observer-
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bare bevegelser og/eller kjertel-aktiviteter. 

I deres tolkning kan en rekke såkalte sentrale prosesser 

tillegges respons-egenskaper. Deler av den perseptuelle 

prosess defineres således som reaksjoner og persepsjon 

som "respons-produeed eues", en tanke som forøvrig er 

videre bearbeidd bl.a. av BERLYNE (1951) og KANFER (1956). 

Mer direkte relatert til referanse-eksperimentet er antag

elsen om at "sentrale _yerbale rea~~~" - og til deres eget 

arbeidsfelt - at sentrale emosjonelle reaksjoner kan 

fungere som "eues" for, og dermed som formidlere av instru

mentell atferd. 

"Aequired distinntiveness and equivalenee". 

DOLLARD & MILLF.R postulerte to hovedvirkninger av implisitte 

eue-produserende reaksjoner: (1) Anvendelse eller forekomst 

av ulike implisitte reaksjoner er i stand til å tilføre 

variasjoner i input stimulering ervervet "distinetiveness':m. a. ( 

vil produsere "eues" som gjør det lettere for forsøks

personen å diskriminere ulike objekter og hendelser i 

miljøet, og dermed, gjøre det lettere å anvende forskjel-

~ instrumentelle reaksjoner til dem. 

(2) Anvendelse eller forekomst av felles implisitte 

reaksjoner kan tilføre variasjoner i stimulus input 

psykologisk ekvivalens, m.a.o., kan gjøre det lettere 

for forsøkspersonen å persepere ulike objekter og hendelser 

i miljøet som delvis like eller ekvivalente, og dermed 

gjøre det mulig å reagere likea~tet på dem. 

Begge disse virkningene kan beskrives som positiv eller 

negativ overføring av tidligere erfaringer til en ny 

situasjon, beroende på om stimulus-diskriminasjon eller 

-ekvivalens er nødvendig for å kunne reagere riktig i den 

nye situasjonen. 

A.E. GOSS (1961) har på en oversiktlig måte skissert de 

nevnte hoved-kombinasjonene av positiv og negativ transfer, 
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på den ene side, og'tlistinctiveness" kontra ekvivalens, 

på den annen, og skissen er - i noe modifisert form -

vist i figur 2, nedenfor. 

FæM I DLENIl: r og 5 

A 

{
S1 -

O S 
2 

~5-R 

r1 ~ 51- R1 

r2~52-R2 

PREDIKERT TRANSFER 

+ 

+ 

A og C i figuren utgjør begge eksempler på tilegnet 

'p"sykologisk ekvivalens, presumptivt formidlet aven 

felles "cue"-produserende reaksjon. Prediksjonen for 

tilfelle A er positiv, for tilfelle B negativ transfer. 

B og D utgjør eksempler på tilegnet "clistinctiveness~ 

presumptivt formidlet av ulike "cue"-produserende reak

sjoner. Prediksjonen for B er positiv tranSfer, for D 

negativ transfer. 

Empiriske undersøkelser med relasjon til hypotesene om 

tilegnet stimulus-ekvivalens og -distinktivitet har vært 

utført såvel innenfor persepsjons-psykologisk som innen

for lærings-psykologisk forskning. Det typiske eksperimen

telle design består aven fortrenings-periode, der S-R-
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assosiasjoner læres til ett eller flere kriterier, og 

der de reaksjoner (R1 i fig. 3) som senere antas å kunne 

produsere implisitte "cues", utgjør observerbare slutt

reaksjoner. 

I en test- eller transfer-periode undersøkeB etableringen 

av S~ -(r1 - s1) - R2 forbinneIser, der Si er det samme 

stimulus-sett som under fortreningen, og der R2 enten e r 

et sett av indikat~r-reaksjoner, innenfor persepsjons

psykologisk forskning, eller et sett av instrumentelle 

reaksjoner, innenfor læringspsykologisk forskning (fig. 3). 

- - - ---- -- ------- --------

Fortrening S1- R1 

l 
Test el. transfer S1- r1- s - R2 

V 
Antatt formidlende r og S 

Langt de fleste eksperimenter har vært utført med tanke 

på å prøve paradigma B i figur 2. Eksempler på forskning 

av denne art er eksperimenter utført av LAWRENCE (1949, 

1950), GAGNE & BAKER (1950), ROSSMAN & GOSS (1951) og 

GOSS & GREENFELD,(1958), alle med resultater som kunne 

tolkes i favør av hypotesen om "acC]uired distinctiveness". 

Både A- og B-paradigmaet e r samtidig testet i eksperi men

ter utført av ROBINSON (1955), GOSS , ~~ MOYLAN (1958) og 

LACEY & GOSS (1959), hvorav de to siste, men ikke det 

første ble tolket som støtte for tanken om "response

produced cues". 

LACEY (19?9) har prøvet alle paradigmaene under ett -
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med 11-årige barn som forsøkspersoner .i en begrepslærings 

oppgave - og han fant signifikante transfer-virkninger 

som motsvarte dem som er antydet i figur 2. 

Før den generelle omtale av DOLLARD & MILLERs hypotese 

avsluttes, kan det være nyttig å slå fast at den - i for

hold til perseptuell læring - representerer en såkalt 

"enrichment"-eller "enhancement"-hypotese. Dette forhold 

har tidligere i fremstillingen kommet til uttrykk ved 

bruken av ordet tilføre, nemlig at stimulus-input tilføres 

"noe" som skyldes tidligere erfaring eller læring. 

"Enrichment"-hypotesen, som er hasert på en assosias j on

istisk tenkemåte, forutsetter at det gjennom akkumul asjon 

av erfaringer, inkludert implisitte "cue"-produserende 

reaksjoner, skapes en tiltagende avstand mellom stimulus

input og det som perseperes av personen. 

GIBSON & GIBSON (bl.a. 1955) har gitt uttrykk for et 

annet syn når det gjelder perseptuell læring, formulert 

i den såkalte spesifitets-hypotese, Bom postulerer at 

perseptuell læring resulterer i økt psykofysisk korres

pondanse. Med andre ord, akkumulerte erfaringer skaper 

en stadig bedre overensstemmelse mellom stimulus-input 

og det som registreres av det perseptuelle system. 

Språke ts "innebygde" kapasi tet for å formidle forsk,jells- og likhe ts
----persepsjon. ._ . __ . . _ ---

Langt de fleste forsøk på empirisk å vurdere hypotesene 

om henholdsvis tilegnet stimulus-distinktivitet og -ekvi 

valens har gått ut på å prøve virkningen - i en test

periode - av R. ha assosiert. såkal te "verbale merkelapper" 

eller "lahels" til stimuli i en fortrenings-periode. 

Slike verbale merkelapper kan bestå (1) av presumptivt 

k.iente og dermed ofte "meningsfulle" ord fra det natur

lige språk, (2) av meningsløse ordformer som er søkt 

gitt en "mening" i fortrenings-perioden, eller (3) -

slik tilfellet var i GAGNE & BAKE RS (1950) eksperiment, 

av bokstaver fra alfabetet. 
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Det naturlige språk, uansett om det ses som et sett av 

stimulus-hendelser eller som et sett av atferds-hendelser, 

kan synes å ha spesielle forutsetninger for å formidle 

forskjell og likhet. I løpet av språkutviklingen synes 

det således nødvendig at barnet oppdager to hovedregler 

for anvendelse av ordformer. 

For det første: anvendelse av ulike ordformer - unntatt 

synonyme ord - indikerer forskjeller mellom de klasser 

av objekter, hendelser eller relasjoner som ordene refe

rerer til. 

For det andre: anvendelse av samme ordform - unntatt 

homonymer - til ulike objekter, hendelser eller relasjo

ner, indikerer ett eller flere kriterier for å ordne dem 

i klasser eller kategorier, med andre ord, oppleve dem 

som psykologisk ekvivalente. 

Den første regelen hat' klar relasjon til perseptuell 

diskriminasjon og diskriminasjonslæring, den siste til 

perseptuell likhetsbedømmelse og kategoridannelse eller 

begrepslæring. 

Vi må anta at dersom ordene skal kunne bidra til persep

srjon av eller søken etter forskjeller og likheter, må de 

nevnte reglene være oppdaget og anvendt, enten på et 

intuitivt plan eller på et plan som gjør det mulig å 

formulere dem i ord. 

Videre må vi kunne anta at dersom ordene skal bli effek

tive formidlere, må de kriterier på likhet og forskjell 

som konvensjonelt - og mer eller mindre klart - er knyt

tet til brllken av orrl.formene, oppdages av den person som 

perseperer og/eller bruker ordene. 

Den siste av disse prosessene, som kan sies å utgjøre 

en vesentlig komponent i semantisk utvikling, antas, 

bl.a. av JEROME BRUNER (1966), å furegå langsomt, og er 

nøye knyttet sammen med et mer generelt kognitivt utvik

lingsforløp. 

I dette forhold liRger en kime til forståelse av hvorfor 
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såkalte predifferensierin~eksperimenter, der man - under 

fortrening - har latt forsøkspersonene assosiere ordformer 

uten klar bruksrelasjon hverken til stimulus-hendelser 

eller atferdshendelser i test-oppgaven, ikke bestandig 

har gitt den forventede transfer-virkning. 

Dersom det imidlertid forholder seg slik, at anvendelse 

av ordformer eller andre verbale ytringer kan bidra til 

å lette (eller hindre) adekvat perseps ,jon og læring - og 

det finnes atskillige empiriske holdepunkter for å mene 

at dette kan finne sted i alle fall under visse beting

elser - skulle man kunne anta at også andre former for 

språk enn det såkalte naturlige kan overta de samme 

funksjoner. 

Det ville i så fall ikke dreie seg om verbal medias j on, 

men snarere om språkformi~let persepsjon og læring. 

For medfødt døve er, ifølge både FURTH (1966) og MYKLE

BUST (1960), det manuelle tegnspråk det "naturlige språk" , 

i den forstand at det læres langt hurtigere enn tale

språket eller andre kommunikasjonsformer som benyttes av 

døve, ogat det foretrekke~ så sant anledningen gis for 

å bruke og lære det. 

Tegnene har ofte det samme semantiske innhold som ord, 

og når tegnene brukes i sekvenser, er de - ifølge CARROLL 

(1964) - underlagt en syntaktisk st~lktur som motsvarer 

det naturlige språks grammatikalske oppbygning. 

Hva tegnspråket mangler i forhold til de hørendes natur

lige språk, er den nyanserikdom som fremstår som resultat 

av at tale- og skrift-språk vanligvis består av et begren

set antall forskjellige fonemer eller hokstavformer, 

bygget sammen til et meget stort antall forskjellige ord

former. 

I den utstrekning det manuelle tegnspråket inneholder 

tegn som motsvarer ordformer, og forutsatt at den døve 

både har lært tegnspråket og hatt anledning til hyppig 
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å kommunisere ved h,;elp av slike tegn, skulle man forvente 

at tegnene kan ha den sammen "eue"-produserende funksjon 

som det naturlige språks ordformer. 

Dette forhold er det nødvendig å ta hensyn til når man 

skal vurdere virkningen av mangel på verbal medias,ion 

hos døve. Muligheten foreligger, nemlig, for at andre 

"cue"-produserende språklige reaksjoner kan tre i stedet 

for verbale formidlende prosesser under persepsjon og 

læring, eller mer generelt - under kognitiv utvikling. 

Il., Metodologiske problemer knyttet til en empirisk vurdering av teorier 
om verbalt formidlet læring. 

II.31 
Eksperimentell 
kontroll 

Tanken om "response-produeed cues", bearbeidd på ulike 

måter av mange forskere, utløste - særlig i 1950-årene -

en rekke forskningsbestrebelser på å verifisere den, 

eller på å vise dens uholdbarhet. Det meste av denne 

forskningen har, som nevnt, gått ut på å vurdere virk

ningen av tilgjengelige "navn" eller "verbale merkelapper" 

på test-resultater eller prestasjoner under test-læring. 

Ett hovedproblem i slik forskning har bestått i å etablere 

en adekvat kontroll over tilgjengeligheten av oppgave

relevante "navn" eller "labeis" - under test eller test

trening. 

loa annet hovedproblem har bestått i å skille virkningen 

av mulige verbale mediatorer fra virkningen av nonver

bale perseptuelle kapasiteter, etablert pre-eksperimentelt 

eller under fortrening. 

Den beste kontroll over begge disse faktorene har man 

trolig oppnådd ved å la forsøkspersonene i eksperiment

gruppene assosiere ord-former, kjente eller ukjente, 

irrelevante eller relevante, til forholdsvis ukjente 

stimuli i en fortreningsperiode, og vurdere virkningen 

- i forhold til kontrollgrupper - avslik trening på en 

oppgave der samme eller lignende stimuli, men nye reak-
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sjoner eller reaksjonsfot'Iller inngår. 

En variant av dette design, eksemplifisert ved BIRGEs 

(1941) og SHIPINOVA & SURINAs (1957) undersøkelser, 

består i at forsøkspersonen lærer å navnsette stimuli 

under selve test-læringen. 

En samlet vurdering av mange slike eksperimenter gir 

holdepunkt for å mene at det å ha tilgjengelige navn 

på stimuli kan - i alle fall under visse betingelser -

ha en signifikant transfer-virkning på testoppgave

løsni,ngen. 

Når det gjelder presumptivt kjente or dformer, indikerer 

bl.a. SHElLA PFAFFLINs (1960) eksperiment at virkningen 

kan være begrenset til tilfeller d.er oppgave-stimuli 

er relativt ukjente og komplekse, og d.er navnsettingen 

kan tjene til å ordne ukjente stimuli i forhold til de 

for forsøkspersonen kjente klasser eller kategorier. 

Den mest iøynefallende svakhet ved de eksperimenter 

som best kontrollerer for virkninger av tidligere erfa

ringer, nemlig tilfeller der oppgaven er relativt ukjent både 

på stimulus-siden og respons-siden, er at de bare i 

liten utstrekning kan antas å modellere virkningen av 

naturlig språkbruk, som foregår over lang tid og under 

en interaksjon mellom nonverbale opplevelser, andre 

personers språkbruk og personens egen språkbruk. 

De er heller ikke i stand til å modellere den virkningen 

det kan ha at ordene, under naturlig språkbruk, kontinu

erlig settes i forhold til hverandre i mer sammensatte 

språklige formuleringer. 

En annen form for kontroll over tilgjengeligheten av 

kategori-navn er søkt oppnådd ved å forhånds-teste 

for~økspersonenes forråd av oppgave-relevante ord, 

eventuel t også orclenes assosias,jons-st.yrke og -konsistens 

i forhold til oppgave-stimuli. 

Eksempler på slik kontroll finner man i SPlKEH, GERUOY 
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& SHEPIIARDs (195El) eksperiment med normale barn som 

forsøkspersoner og begrepet "middels størrelse" som 

testlærings-oppgave, i GRIFFITH, SPITZ & LIPMANs (1959) 
undersøkelse over ferdighet i å abstrahere likheter 

innen grupper på tre ord hos intelligensmessig (men 

relativt høytstående) utviklings-retarderte barn, og 

i BROWN & LENNEBERGs (1954) undersøkelse av fargediskri

minasjon og -gjenkjenning hos foi:'søkspersoner, trukket 

fra en populasjon av presumptivt modne mennesker. 

Alle de nevnte undersøkelsene gir støtte for tanken om 

at tilgjengelige kategori- navn, som beskriver oppgave

stimuli eller relevante komponenter ved dem, kan lette 

oppgave lø sningen .• 

Metoden gir derimot liten anledning til å vurdere kausal

forholdet mellom språkferdighet og kognitiv vekst, m.a.o., 

om språkbruk per se befordrer kategori- eller begreps

læring, eller om etablerte begrepsfunksjoner er den fak-tor 

som gjør det mulig å ta i hruk ord og setninger fra 

språkmiljøet. 

Ofte inkludert i de beskrevne metoder, men undertiden 

også løsrevet fra dem, finner man den metode som ble 

nevnt innledningsvis, nemlig sampling-kontroll over 

språkferdigheter. 

Den bygger på en relativt sikker antagelse om at det er 

mulig å definere populasjoner som atskiller seg fra hver

andre med hensyn til språk-kapasiteter, inkludert ferdig

het i å anvende ord som formidlere av persepsjon og 

læring. 

Det er vanlig å knytte slike formodninger til variasjoner 

bl.a. i levealder og intelligensalder. 

Dette har vært gjort blant andre av LURIA og hans med

arbeidere i Sov,jet-Russland, av KENDI,ER & KENDLER og deres 

·medarbeidere og av MILGRAM & FURTH ( bl.a. 1965). 

LURIA (19,7, 1961, 1963) har, på grunnlag aven rekke 
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undersøkelser av ba.l.'n i ulike aldre, fremholdt at barnets 

~ språk (speech), ved fem-års-alderen får en funksjon 

som det ikke hadde tidligere, nemlig en analyserende 

funksjon i forhold til persepsjon, og en regulerende 

funksjon i forhold til atferden. 

KENDLER &: KENDLER (bl.a. 19(2) fant det mulig at endringer 

i språklig ferdighe~ kunne bidra til å forklare den over

gang fra umediert til mediert læring, definert og funnet 

ved et reversal-nonreversalt lærings-paradigma, som finner 

sted ved noenlunde samme alder. 

De tolket denne overgangen i lys av to antagelser, nemlig at 

stigende levealder medfører et økt ordforråd, på den ene 

Side, og til en stadig bedre integrasjon av samtidig 

forekommende verbale og nonverbale vanemønstre, på den 

annen. 

Hvorvidt integrasjons-prosessen antas å være modnings

bestemt og relativt uavhengig av språklige erfaringer, 

eller om den er avhengig av arten og mengden av de non

verbale og verbale erfaringer barnet gjør, sier KENDLER & 

KENDLER ingenting om. 

I en undersøkelse som tok sikte på å teste de to antagel

sene, fant KENDLER (~ KENDLER (1961) at fire-åringer, selv 

om de var i stand til å bruke oppgave-relevante ord under 

fortrening, ikke ble påvirket i samme grad som s,iu-åringer 

av å ha benyttet betegnelser for verdier langs den 

irrelevante stimulus-variabel, og ikke signifikant på

virket av å ha verbalisert relev~nt stimulus-variabel, 

under test-trening. Ordene syntes med andre ord ikke å 

ha samme "cue"-verdi for 4-åringer som for 7-åringer, 

og 7-åringene syntes - i motsetning til 4-åringene - å 

kunne spon,tant utnytte ordene til å formidle læring både 

før og etter reversalt skifte. 

Heller ikke denne måten å kontrollere språkferdigheter 

på synes imidlertid å kunne kaste et klart lys over kau

salforholdet mellom språklig utvikling og kognitiv vekst. 

En rekke forSkere, inkludert CARROLL (1964) og LENNEBERG 
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(1967), har derfor lagt forholdsvis s tor vekt på de 

komparative undersøkelsene av medfødt døve, intellektuelt 

utviklings-retnrderte (lUR) og normale barn som er gj ort 

bl.a. av FUHTH og MILGHAM & FURTH, og som ble nevnt inn

ledningsvis. De innebærer en sampling fra populasjoner 

av barn, nvis språkutvikling avviker i forskjellig art 

og grad fra normale barns. 

I det følgende skal vi - noe mer detaljert - beskrive 

noen av disse undersøkelsene og vurdere i hvilken ut

strekning de kan tjene til å verifisere verbal-medias jons

hypotesen og belyse kausalforholdet mellom språkferdighet 

og kognitiv vekst - hva kognitiv vekst angår - særl i g 

begrepsdannelse og begreps-anvendelse. 

III SAMPLINGKONTROLL: tmDERSøKELSEH AV BEGREPSLÆRING OG BEGREPSANVENDELSE 
HOS MEDFØDT DØVE OG INTELLEKTUELT UTVIKLINGS-RETARDERTE 

(rUR) BARN. 

Dersom naturlig språkferdighet - i denne fo r bindelse 

tilgjengelighet av oppgaverelevante ord - er i stand til 

å formidle begrepslæring og adekvat begrepsanvendelse, 

slik det har vært antydet i det foregående, skulle man 

forvente at barn hvis språkferdighet kan anses som vesent

lig retardert, ville ha større problemer med å lære og 

identifisere begreper enn normale barn med samme leve

alder og/eller mentale alder. 

III.1 Kort karakt~ristikk av språ.kferdigheter hos døve og intellektuelt 
. . utviklingsretarderte barn. 

Tn tellektuel t Intellektuelt utviklingsretarderte barn er ofte beskre-
u tviklingsretarder-te vet som konsistent tilbakestående når det gjelder ulike 

former for språkbruk, en karakteristikk som støttes av 

de relativt høye korrelasjoner som er funnet mellom 

forskjellige mål på språkferdighet, på den ene side, 

og mål på intellektuelle kapasiteter, på den annen. 

Mer spesielt, ifølge SPREENs omfattende oversikt over 

celevante undersøkelser (SPREEN, 1965), språkutviklingen 
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starter senere og foregår langsommere enn hos normale 

barn; ordforrådet, målt med vokabular-tester av ulike 

slag, korrelerer relativt høyt - i enkelt-tilfeller 

opp til r ~ .~5 - med mål på generell intelligens, 

og frekvensen av språkforstyrrelser stiger med avtagende 

IQ, fra ca. 45% i populasjoner av lettere mentalt retar

derte, til 100% blant de sterkest retarderte. 

Når det gjelder medfødt døve barn, behøver de ikke å 

være uten noen form for språk, men de mangler eller har 

vanligvis sterkt redusert ferdighet i å forstå og anvende 

det for hørende naturlige tal~og skriftspråk. 

Hva angår de døve barnas manuelle tegnspråk, inngår 

dette vanligvis som en relativt li ten del av deres 

erfaringsområde i førskoleald~n, såfremt foreldrene 

ikke har lært seg tegnspråket. 

I tilfeller da en av eller begge foreldrene er døve 

fra tidlig barndom av, er forholdet noe anderledes. 

Det døve barnet vil i en slik situasjon ha anledning 

til å oppleve og selv anvende tegnspråket i utstrakt 

grad. 

En rekke undersøkelser, referert av K.P.MEADOW (1968), 

tyder på at medfødt døve barn med medfødt døve foreldre 

i flere henseender når et høyere utviklingstrinn enn 

tilsvarende barn med hørende foreldre. 

Både FURTH (1966) og MYKLEBUST (1960) har, på grunnlag 

av utstrakt erfaring med døve, på-pekt at når det døve 

barnet begynner i skole, vil de som ikke allerede har 

lært tegnspråket, raskt lære å bruke og forstå det dersom 

det benyttes av andre elever i skolen. Dette er, ifølge 

de samme kilder, vanlig, særlig i internatskoler for 

døve barn. 

Derimot har det vært vanlig at lærere i døveskoler ikke 

eller i minst mulig utstrekning har benyttet manuelt 
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tegnspråk i sin kommunikasjon med barna - med den begrun

nelse at barna ellers ville bruke det i stedet for tale

språk, leppeavlesning og andre kommunikasjonsformer som 

ligger nærmere opp til de t for hørende naturlige språk. 

Vi skimter i det foregående konturene av et helt sett 

av ~y'hengige variabler, ferdighet i å forstå og selv 

anvende manuelt tegnspråk, alderen da denne ferdigheten 

ble lært, mengden av erfaringer som er knyttet til og 

integrert gjennom tegnspråket, etc., som kan tenkes å 

determinere forekomsten og virkningen av formidlende 

prosesser under nylæring, og som derfor såvidt mulig 

bør kontrolleres når man ønsker å teste språk-medias j ons

hypo te sell. 

111.2 Beskrivelse og drøfting av eksperimentene. 

1II.21 
FURTHs 1961-
undersøkelse 

Oppgaver 

På dette punkt synes de komparative undersøkelsene som 

skal refereres å lide aven svakhet. Det fremgår således 

ikke av rapportene at ferdighet i å anvende manuelt tegn

språk er kontrollert - i gruppene av døve forsøkspersoner, 

og mulig anvendelse av manuelle tegn som mediatorer helle r 

ikke uttømmende drøftet i forhold til de aktuelle opp-

gavene. 

Undersøkelsene omfattet en serie av komparative eksperi

menter med døve og normalt hørende barn som forsøksper

soner, utført av HANS G. FURTH og rapportert i 1961, samt 

en replikasjon av disse eksperimentene med intellektuelt 

utviklingsretarderte og intellektuelt sett normale barn, 

utført av MILGRAM & FURTH og rapportert i 1963. 

De to seriene av undersøkelser omfattet oppgaver av 

begrepsmessig natur, nemlig begreper for "likhet" eller 

identitet kontra 'Ulikhet", "symmetri" kontra "usymmetrisk", 

og for "den eller det motsatte av" kontra'~kke motsatt". 

Eksempler på oppgave-typene, 40 diskriminasjons-oppgaver 



Figur 4 

for hvert av de to første begrepene og i alt 7 oppgaver 

av "den motsatte"- eller reversal-typen er gjengitt i 

figurene 4, 5 og 6, side 17, 18 og 19. 

- - ---_._- -----

A B 

c o 

Likhets- (sameness) begrepet: Eksempler på oppgaver 
der forsøkspersonene ble belønnet for å velge like 
eller identiske par av stimuli (! versus B, Q versus D). 

Under innlæring av likhets- og symmetri-oppgavene ble 

forsøkspersonene belønnet for å velge henholdsvis et 

identisk par av stimuli fra et utvalg på to par (fig.4), 

eller et symmetr.isk item fra et utvalg på to items 
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(fig.5: A fra gruppen A,B, D fra gruppen C,D). 

A B 

c o 

Eksempler på oppgaver som innbefattet anvendelse av 
symmetri-begrepet: Forsøkspersonen ble belønnet for 
å velge A (versus B) og D (versus C). - -

Av de 7 items som angikk motsetningsbegrepet (oPPosit i on ) , 

utgjorde det første en lærings-oppgave (dvs., den 

inkluderte informativ feedback, og ble gjentatt inntil 

forsøkspersonen konsistent valgte det riktige av flere 

alternative items), de seks siste utgjorde et sett av 

transfer- eller test-oppgaver (fig.6, side 19). 
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Under løsning av læringsoppgaven skulle forsøkspersonen, 

fra et utvalg på fire sirkelformede treskiver, variert 

i størrelse, peke ut den som hadde motsatt størrelse, 

f.eks. den minste når forsøkslederen hadde pekt på den 

største. 

Treningen ble gitt individuelt, i løpet av maksimum 36 

korrigerte forsøk eller - for dem som lærte oppgaven -

til et kriterium på seks suksessive korrekte løsnings

forsøk. 

Bare de som nådde læringa-kriteriet ble prøvet med 

transfer-oppgavene, der stimulus-objektene varierte hen

holdsvis i volum, lengde, antall, lyshet, posisjon (fig.6) 

og overflate-struktur. 

A B c 

o E 

Eksempel på test- eller transfer-oppgavene som angikk 
begrepet "motsatt av", i dette tilfellet "motsatt posi
s,jon". Dersom forsøkslederen pekte på i temA, forventet 
man at forsøkspersonen skulle peke på!. - . 
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FURTH antok at både døve og hørende barn i løpet av 

førskole-alderen danner det begrep som motsvarer ordene 

"samme" eller "like", og at alle; uansett hørsels-status, 

har et språklig tegn for begrepet. Type og mengde av 

' språklig ferdighet skulle derfor ikke influere på den 

relative løsnings-frekvensen. 

Han gikk videre ut fra at symmetri-begrepet var like 

~kjent for begge kategoriene av barn i aldersgruppene 

opp til ca. 12 år, og at hverken normalt hørende eller 

medfødt døve hadde et språktegn for begrepet. 

Når det gjelder begrep om'\iet motsatte av", antok FURTH 

at hørende barn tidlig forstår og selv kan anvende ord 

for motsetninger som lang-kort, varm-kald, stor-liten, 

osv., mens døve barn uten tilBvarendespråkopplevelser " 

har vanskelig for å danne et klart begrep om motsetninger 

og for å overføre begrepet til nye dimensjoner av varia.

sjon. 

Med andre ord, to t.vper av oppgaver .ble valgt, ~som 

kunne synes å være uavhengig av forsøkspersonens tidligere 

språk-opplevelser, og ~ som kunne antas å bli influert -

under løsningsforsøk - avarten og mengden av tidligere 

språkopplevelser. 

Disse oppgavene ble presentert for døve og normalt 

hørende barn i aldersgruppene 1-12 år, 30 forsøkspersoner 

i hver av i alt ~ grupper. 

Døve og normalt hørende grupper var søkt ekvivalert med 

hensyn alder og kjønn, men ikke i mål på intellektuell 

kapasitet, fordi intelligenstest-resultater antas å gi 

en høyst usikker vurdering av intellektuell kapasitet 

for døves vedkommende. De døve kom - i gjennomsnitt -

fra hjem med noe lavere sosio-økonomisk status, et forhold 

som ga grunnlag for å tro at de ikke ville rangere 

høyere, men heller lavere i intellektuell kapasitet. 
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Når det gjelder identi tets- eller "sameness"-oppgavene, 

fant man ingen signifikant forskjell mellom døve og nor

malt hørende - som samlede grupper betraktet - i antall 

forsøkspersoner som løste oppgavene (tabell 1). På noen 

alderstrinn var det signifikante forskjeller, men da i 

de døves favør. 

I symmetri-oppgavene var døve, som samlet gruppe betrak

tet, signifikant bedre enn normalt hørende (tabell 1). 

Antall forsøkspersoner, innenfor hvert alderstrinn av 
døve og hørende, som løste henholdsvis likhets-, symmetri
og motsetnings-oppgavene. N=360, 3.0 fp. i hver av 12 
undergrupper. 

Age Sameness Symmetry Oppos1t1on Acqu1s1t1on 

Hear1ng Deaf X 2 Hear1ng Oeaf X 2 Hear1ng Deaf X 2 

7 4 7 .44 6 4 .12 29 14 16.09-

8 6 16 5.81 4 11 3.20 26 19 3.20 
9 12 16 .60 8 19 6.73- 28 23 2.09 

10 11 20 4.27* 12 21 4.31* 30 28 .31 
11 13 11 .07 14 11 .27 30 28 .31 
12 22 15 2.54 21 19 .08 30 27 1.40 

Total 68 85 2.91 . 65 . 85 4.13* 173 139 26.18-

* p < • 05 , **, < • 01 

Motsetninger Hva motsetnin~ angår, viste det seg å være signifi-

kante forskjeller i de normalt hørendes ~avør, både i 

antall forsøk~personer som løste læringsoppgaven ( .tab.1), i 

antall feil som ble gjort under innlæringen (tab.2) og 

i antall~_:L~Y- feil som ble gjort av de gjenværende for

søkspersonene under forsøk på å løse transfer-oppgavene 

(tabell 3). 

Forskjellene i det første målet (tabell 1, Opposition 

Acquisition) var mest markert på de laveste alderstrin

nene, mens feil gjort under innlæring (tab.2) var jevnere 

fordelt over alle aldersgruppene. 
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Kotsetn~~: Antall forsøkspersoner som gjorde mindre 
enn median-tallet av feil under innlæring (gjelder bare 
den første av motsetnings-oppgavene. De øvrige seks var 
transfer-oppgaver). 

"---------

Age Hearing Deaf Chi square 

7 8 .5 5.79* 

8 9 3 3.75 

9 16 7 5.71 * 

10 11 8.5 4.93* 
11 19.5 9 7.37** 

12 25 10 15.43** . 

Total 94.5 38 36.79 

* p < .05, ** p< .01 

Motse~ninger: Gjennomsnittlig antall ikke-overførte 
(non-transferred) reaksjoner, slik de var fordelt på 
døve og hørende forsøkspersoner i hver alders8!uEEe • 

- _. ---- -----_._----. . _ .. _. __ ._---

Hearing Deaf 
Age 

N Mean respons es N Mean responses 

7 29 2.00 14 2.78 
8 26 1.54 19 2.80 
9 28 1.25 23 2.17 

10 30 .73 28 1.61 
11 30 .60 28 1.78 
12 30 .57 27 1.48 

Total 173 1.10 139 2.00 

Særlig det første forholdet indikerer at døves begrep 

om relasjoner av den art som inngikk i oppgavene, i gjen

nomsnitt dannes noe senere enn hos normalt hørende barn, 

og at forsinkelsen kan ha sammenheng med mangelen på 

naturlige språkopplevelser og språkferdigheter hos døve. 
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Videre, det å ha lært begrepet "motsatt størrelse", i 

den første oppgaven, var ikke tilstrekkelig til å gjøre 

overføringen til nye dimensjoner like effektiv, når en 

språklig mediator manglet. 

Forskjellen mellom døve og normalt hørende - i antall 

forsøkspersoner som var i stand til å anvende begrepet 

"motsatt størrelse" - avtok med stigende alder. Det kunne 

ha vært av interesse å vite hvordan utviklingen av språk

ferdigheter, inkludert ferdighet i å bruke og forstå 

manuelle språktegn i døvegruppene, forholdt seg til denne 

utjevningen; men rapporten gir ingen holdepunkter for 

å vurdere dette forholdet. 

Likevel synes det mulig å tolke resultatene som en støtte 

for verbal mediasjonshypotesen, slik den kan anvendes 

i forhold, både til et generelt utviklingsforløp og til 

løsningen av mer spesifikke problem-situasjoner. Denne 

tolkningen får sin styrke fra relasjonen mellom resul

tatene på to typer av oppgaver, de som døve antas å møte 

henholdsvis uten og med språklig handicap. 

Av den grunn blir sammenligningen med intellektuelt 

utviklingsretarderte, som også er karakterisert ved 

språklige handicap, av spesiell interesse. 

Det eksperimentet som nylig er beskrevet, ble gjentatt 

av MILGRAM & FURTH (1963) med intellektuelt utviklings

retarderte (lUR) barn, klassifisert etter mental alder 

(MA), og med intellektuelt normale barn, gruppert etter 

levealder, som kontroll-grupper. 

Uttrykt ved disse forskjellige må lene var grupper med 

gjennomsnittsaldre tilnærmet lik 6, 1, 8 og 10 år repre

sentert i undersøkelsen, med 12 forsøkspersoner i hver 

av kontrollgruppene på 1, 8 og 10-års trinnene. Kontroll

gruppen av 6-åringer besto av 16 forsøkspersoner, og det 

samme antall var samplet til hver gruppe av lUR-barn. 
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Dataene for normal- eller kontroll-gruppene var - unntatt 

for 6-åringenes vedkommende, tatt fra FURTHs (1961) 

undersøkelse. 

Hva lUR-barna angår, varierte de ikke bare i mental 

alder, men også i levealder og intelligens-kvotient på 

en måte som fremgår av tabell 4. 

Mental alder, levealder (begge i mndr.) og IQ for lUR 
forsøkspersoner. N=16 forsøkspersoner på hvert MA-nivå. 

... __ . ~ .. - -_._ .. _ . 

M. A. (Months) C. A. (Months) IQ 

Mean S. D. Mean S. D. Mean S. D. 

70,4 4,8 116,7 11.9 60,7 6~6 

84,0 3.6 129,4 17,4 66,0 8 7 , 
100,1 4,7 146,7 14,6 69,4 4,5 . 

118,4 5,5 169,3 16,6 72,1 4,7 

Tabellen viser at levealderen er vesentlig høyere enn 

i gruppene av normale barn og varierer gjennomsnittlig 

fra ca. 9 år og 9 mndr. i den laveste MA-gruppen, til 

ca. 14 år i den høyeste MA-gruppen. 

IQ, målt' med Stanford-Binet-testens L-form, varierte 

fra 50 til 75, og dekker grovt sett den IQ-gruppe som 

i Norge betegnes evneveike. Gjennomsnittlig IQ ligger, 

for de fleste gruppenes vedkommende, relativt høyt i 

dette intervallet. 

Resultatene, som i tabell 5 er vist i prosenter av for

personer som mestret de tre lærings-oppgavene, fremviser 

en påtagelig likhet i tendens med dem som ble oppnådd 

med døve barn. 

Det samme kan sies om målene på transfer av motsetnings

begrepet (tab. 6 og 7, s.25). Tallene er imidlertid større 

i denne forbindelsen, fordi de betegner antall korrekte 

overføringer, mens de tilsvarende tall i FURTHs undersøkelse 
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representerer antall feil und.er transfer (tabellene 3 
og 6 sammenlignet). 

Prosenter av forsøkspersoner som nådde kriteriet i 
begrepslærings- (concept attainment) oppgavene. 

M. A. of 
Retarded 
and C. A. of 

Sameness Symmetry Opposition 

Normal Ss Normal Retarded X 2 Normal Retarded X 2 Normal Retarded 

6 37,5 18,7 .62 12,5 12,5 ,00 68,7 37,5 

7 13,3 31,2 1,14 20,0 43,7 1,82 96,9 81,2 

8 20,0 37,5 ,88 13,3 43,7 3,88* 86,7 62,5 

10 36,7 31,2 ,00 40,0 56,2 1,85 100,0 56,2 

Total 25,5 29,7 ,21 22,6 3,91 4,54*1 90,6 59,4 

.. p < .05, H p < .01 

Mo tse tnings- transfer: Gjennomsnittlig antall overførte 
reaksjoner hos normale og nm forsøkspersoner. 

Normal Retarded 
M. A. N1 Mean S. D. N2 Mean S. D. 

6 11 3.7 1.1 6 3.2 1.3 
7 29 4.0 1.2 13 3.6 1.2 
8 26 4.5 1.2 10 3.9 1.3 

10 30 5.2 1.3 9 4.8 1.5 

Total 96 4.5 1.2 38 3.9 1.3 

1 Ss successful on Opposition from a total of 16 at age six 
and 30 at the other ages. 

2 Ss successful on Opposition from a total of 16 at each age. 

Varians-analyse av transfer-reaksJoner hos normale 
og lUR forsøkspersoner. 

Source d.f M.S. F 

Ce11s 7 4.92 4.35-
Intelligence 1 8.89 7.86-
Age 3 8.36 7.39-
Interactions 3 • 16 • 14 
Within 68 1.13 .... 
-p = .01 

X 2 

2,02 

1,49 

2,31 

12,6 Q** 

21,81 -
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Resultatene for døve og IU-retarderte sett under ett, 

tolkes av MILGRAM & !<'URTH som uttrykk for at likhe ts-

og symmetri-oppgavene kan løses på grunnlag av preverbal 

perseptuell organisering - uten hjelp av språket som for

midlende mekanisme. Slik perseptuell organisering antas 

å fungere like effektivt i alle de populasjoner av barn 

som er sammenlignet i form av utvalgte eksperimentelle 

grupper; når dataene for alderstrinnene opp til ca. 10 år 

viser en forskjell i døves og IU-retardertes favør, antas 

dette å bero på at de normale barna benytter inadekvate 
I 

verbale mediatorer, og at slike verbale mekanismer hin

. drer en effektiv perseptuell organisering. 

Denne tolkningen representerer en reformulering i for-

hold til FURTHs. FURTH begrenset seg til å anta at likhets

og symmetri-oppgavene er uavhengige av språkopplevelser 

i den forstand at ingen av gruppene møtte dem med et språk

lig handicap, dvs., både døve og normalt hørende kunne 

antas å ha språktegn for identitet, ingen av gruppene 

kunne antas å ha tilsvarende tegn for symmetri. 

Dette forhold kommer ikke til uttrykk i MILGRAM & FURTHs 

reformulering, men synes å være høyst relevant i forhold 

til det problemet som de søker å belyse. 

Den reformulerte tolkningen får imidlertid s tøtte fra 

det faktum at både døve og IU-retarderte overgår normale 

i symmetri-oppgavene (tab. 1 og 5). 

Den rent perseptuelle organiseringen, slik den tenkes å 

foregå uten å være influert av personens språkferdighet, 

synes imidlertid ikke å være synderlig effektiv, hvis vi 

skal dømme etter løsnings-frekvensene på de laveste alders

trinnene. På høyere alderstrinn er det mulig å tenke seg 

at andre tegn og ord, f.eks. ord og tegn for '!likhet i 

størrelse og form pa begge sider aven midt-linje", 

kan fungere som formidlere av begrepet symmetri (se 

fig.5, s.18). 
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Når det gjelder oppgavene som omfatter innlæring og 

anvendelse av motsetnings-begrepet, kom både døve og 

IU-retarderte til kort i forhold til kontrollgruppene, 

og det dreide seg i begge tilfeller om grupper med 

språklig svikt. 

For de døve barnas vedkommende tolkes lærings- og 

tansfer-svikten i lys av deres mangel på språklige er

faringer og ferdigheter. 

Det samme hovedsyn gjøres gjeldende for rU-retarderte, 

men språksvikten antas å ha en annen karakter hos dem 

enn hos medfødt døve. 

MILGRAM & FURTH synes å mene at 'motsetninger'har vært 

tilg,jengelige i retardertes miljø, både nonverbalt· og 

verbalt, og at de selv er i stand til å bruke ord som 

betegner motsetninger av den typen som inngår i oppgavene. 

Men verbale og nonverbale prosesser er ikke, eller bare 

mangelfullt integrert hos .dem, en tolkning som er i god 

overensstemmelse, såvel med KENDLER & KENDLERs (1961,1962) 

tolkning av mediasjons-svikt hos barn i tid.lig førskole

alder, som med LURIAs (1961,1963) antagelser om manglende 

integrasjon av første med det annet signal-system, hos 

sterkt retarderte personer. 

MILGRAM &: FURTH har imidlertid ikke forsøkt å vurdere 

om oppgave-relevante språklige opplevelser virkelig er 

like hyppig representert i retardertes som i normales 

utviklings-historie, eller om retarderte barn har like 

stor erfaring - som normale barn - i å bruke ord som 

betegner ulike varianter av motsetnings-begrepet. 
I ! 

Sannsynligheten er stor for at de IU-retarderte barna 

kom fra et språkfattigere miljø enn kontroll-barna. Dette 

forhold er implisitt i det faktum at ca. 7~ av de retar

derte var klassifisert som familiært-kulturelt retarderte. 

Til gjengjeld var de fra tre til fire år eldre enn 

barna i normalgruppeme, et forhold som skulle tjene til 

å øke sannsynligheten for forekomst av nonverbale og 
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verbale erfaringer med relasjon til motsetnings-begrepet. 

Det er vanskelig å vurdere i hvilken grad disse to fak

torene oppveier hverandre. Under enhver omstendighet 

ville det imidlertid være hasardiøst å anta at integrer

ingen mellom verbale og nonverbale prosesser beror på 

en biologisk betinget utviklings-prosess, relativt uav

hengig av personens erfarings- og lærings-muligheter, 

slik MILGRAM & FURTH synes å gjøre det. 

I denne forbindelsen kan det være verdt å peke på den 

svakhet ved MILGRAM & FURTHs design som består i at de 

har benyttet mental-alder ekvivalente, men ikke ~

alder-ekvivalente grupper av IU-retarderte. Ved å bruke 

begge typer av ekvivalering ville de trolig ha fått frem 

et riktigere bilde av IU-retardertes språklige og 

begrepsmessige handicap enn tilfellet er i foreliggende 

undersøkelse. 

Til tross for denne ensidighet i samplings-prosedyre 

er de i stand til å påvise en stor grad av likhet mellom 

døves og mentalt retardertes mønster av oppgaveløsninger. 

Denne, påtagelige likhet gir grunnlag for å anta at 

at de retardertes svikt i begrepslæring - i alle fall 

delvis - har relasjon til deres manglende ferdighet i 

a utnytte språket som et erfarings- og lærings-medium. 

IV AVSLUTTENDE BEMERKNINGER. 

Fordi vurderingene av IU-retardertes språk- og begreps

lærings-svikt i denne forbindelse har vært gjort i lys 

av sammenfallet med tilsvarende svikt hos medfødt døve, 

er det nødvendig å gjøre klart at de to seriene av under

søkelser som er referert, er valgt fra et stort antall 

undersøkelser som i det store og hele ikke avslørte for

skjeller i kognitive kapasiteter mellom medfødt døve og 

normalt hørende. 

Et relativt lite antall nonverbale oppgaver utenom de 
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nevnte, alle forøvrig av begrepsmessig natur, avslørte 

forskjeller som kan tolkes som funksjoner av de døves 

språklige begrensning. Dette gjelder bl.a. FURTH & 
MILGRAMs (1965) undersøkelse, der begrepsmessig billed

sortering inngår, og PUFALLs (1965) undersøkelse, der 

der en dobbel-alternerings posisjons-diskriminasjons

oppgave ble benyttet. 

FURTH (1966, s.226) antar derfor at den direkte virk

ningen av døves verbale svikt på løsningen av nonverbale 

begrepsproblemer, er begrenset til spesifikke oppgave

typer. FURTH har et visst, men ikke tilstrekkelig grunn

lag for å gjøre en slik antagelse. Det er - med referanse 

til en rekke grupper av forskere - mulig å tenke seg at 

virkningen av verbal svikt er langt mer generell enn 

FURTH tenker seg, dvs., at det finnes et stort antall 

begrepsproblemer eler det å ha tilgjengelig -eller tidlig

ere å ha benyttet oppgaverelevante kategorinavn, kan 

lette problemløsningen. 

Vi må imidlertid medgi at resultatene, slik de fremtrer 

i FURTHs (1966) publikasjon, bare gir en begrenset støtte 

til hypotesen om verbalt formidlet læring, og - ! den 

utstrekning de støtter hypotesen - først og fremst i 

forhold til kategoriserings-prosesser eller hva FURTH 

kaller "conceptual discovery". 

Resultatene gir ingen holdepunkter for å vurdere om 

virkningen er slik som E.GIBSON (1940) tenkte seg, nemlig 

at anvendelse av kategori-navn under naturlig språkbruk 

letter personens pre-differensiering av oppgave-relevante 

stimuli, men at virkningen dermed opphører, eller - på 

den annen side - om kategorinavn er virksomme formidlere 

også i læringa-situasjoner der pre-differensierte stimuli 

inngår. 

Uansett hvilket av de nevnte syn som foretrekkes, utgjør 

de tilsammen bare ~ av to mulige hovedfortolkninger av 



30 

kausalforholdet mellom språkbruk og kognitive prosesser: 

På den ene side: Anvendelse av kategorinavn og mer om

fattende språk-enheter manifesterer, for en utenforstående, 

at nonverbale kognitive prosesser har funnet sted, men 

er ikke årsaken til at de finner sted. 

På den annen side: Tilgjengelige kategorinavn kan, under 

visse betingelser, fungere som selektive og hukommels8s

lettende mekanismer under læring, slik ma*~redikere fra 

teor~erom verbalt formidlet læring. 

LENNEBERG (1967), som har engasjert eeg sterkt i dette 

spørsmålet på hva han kaller biologisk grunnlag, synes å 

helle til den første oppfatningen. I sin vurdering av 

empirisk forskning på dette feltet, har han imidlertid 

en tendens til å overse eller redusere betydningen av 

data som støtter et alternativt syn. 

Man kan forøvrig spørre seg om det er nødvendig - og 

forskningsmessig klokt - å arbeide ut fra at disse to 

alternativene gjensidig utelukker hverandre. 

Nål.' det gjelder den mer generelle hypotesen om språkfor

midlet læring, ville det ha vært ønskelig om FURTH, i 

tillegg til å belyse virkninger av mangel på naturlig 

språk, hadde undersøkt og drøftet mulige positive virk

ninger av å kunne benytte og forstå et manuelt tegnspråk. 

Under drøftingen av hvilke praktiske tiltak som kan 

gjøres for å b~dre døves utviklingsmuligheter, anbefaler 

han sterkt at det manuelle tegnspråket tidlig tas i bruk 

som opplærings-medium for døve barn. Men han unnlater å 

se tegnspråket som en del av det problemkompleks som 

er*tilbakevendende~ nemlig om språk og språkformidlet 

læring er en nødvendig betingelse for kogni tiv vekst 

(jfr. tittelen: Thinking wi thout Language). 

*" * et tilbakevendende tema i boken, 
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