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Sammendrag 

Denne oppgaven har følgende problemstilling: Hvilke sammenhenger finner vi 

mellom graden av livskvalitet på skolen og graden av sense of coherence blant 

hørselshemmede og deres medelever i vanlig skole på ungdomstrinnet? Ut fra 

problemstillingen har jeg utledet tolv forskningsspørsmål. 

Når jeg skulle undersøke hvordan elevene har det på skolen og i livet sitt ellers valgte 

jeg å spørre elevene selv. Dette har flere årsaker, men den viktigste er kanskje at jeg 

stoler på at de best kan uttrykke hva de mener om egen situasjon. 

Den metodiske innfallsvinkelen er kvantitativ og begrunnes med formålet med 

undersøkelsen. Dataene ble samlet inn fra tre fylker i Norge og svarprosenten var 

tilfredsstillende (88,7 %). 

I lys av resultatene av undersøkelsen har jeg forsøkt å karakterisere den 

hørselshemmede og normalthørende populasjonens livskvalitet på skolen og sense of 

coherence. 

Et særtrekk ved den hørselshemmede populasjonens livskvalitet på skolen er at det 

kan virke som gruppe-/klassestørrelsen påvirker deres livskvalitet på skolen. Videre 

finner jeg at gruppe-/klassestørrelsen 15–21 elever er den signifikant beste for deres 

livskvalitet på skolen. Mindre gruppe-/klassestørrelser fikk jeg ikke undersøkt. 

Særtrekk ved den normalthørende populasjonens livskvalitet på skolen er knyttet til 

kjønns- og trinnforskjeller. Jentene har signifikant bedre livskvalitet på skolen enn 

guttene. Den normalthørende populasjonen har signifikant høyest livskvalitet på 

skolen på 8. trinn. 

Et likhetstrekk ved den hørselshemmede og normalthørende populasjonens sense of 

coherence er kjønnsforskjellen. Guttene har signifikant høyest sense of coherence. 
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Ulikheter hos den hørselshemmede og normalthørende populasjonens sense of 

coherence er knyttet til gruppe-/klassestørrelse og trinnforskjeller. 

Den hørselshemmede populasjonen har signifikant høyere sense of coherence i 

gruppe-/klassestørrelsen 15–21 elever enn den normalthørende populasjonen. Den 

normalthørende populasjonen har signifikant høyere sense of coherence enn den 

hørselshemmede populasjonen i gruppe-/klassestørrelsen 30–39 elever. 

Når det gjelder trinnforskjeller og sense of coherence finner jeg en signifikant 

forskjell mellom 8. og 10. trinn for den normalthørende populasjonen. For den 

hørselshemmede populasjonen fant jeg ikke trinnforskjeller for sense of coherence. 

I oppgaven har jeg også sammenlignet livskvalitet på skolen i Norge for 9. og 10. 

trinn med tilsvarende alderstrinn i Skottland og Hellas. Jeg fant at Skottland har 

signifikant høyere livskvalitet på skolen enn Norge på begge trinnene, mens Norge 

hadde signifikant høyere livskvalitet på skolen enn Hellas på begge trinnene. 

Jeg fant også en signifikant sammenheng mellom livskvalitet på skolen og sense of 

coherence uavhengig av hørsel, kjønn, trinn og gruppe- /klassestørrelsene 15–21, 22–

29 og 30–39 elever. 

I drøftingsdelen av oppgaven diskuteres signifikante funn i lys av aktuell litteratur. 

I konklusjonsdelen foretar jeg noen konkrete slutninger basert på problemstillingen 

og de tolv forskningsspørsmålene jeg utledet fra denne. 
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Forord 

Går vi på skolen bare for å lære? Inspirasjonen til tittelen på denne masteroppgaven 

er hentet fra eksistensialismen hvor Sartre var en av eksponentene. Han hevdet at 

eksistens går foran essens. Her utgjør eksistensen å være, mens essensen er å lære. 

Min veileder har vært førsteamauensis Peer Møller Sørensen. Jeg er svært takknemlig 

for hans bidrag til min faglige utvikling gjennom arbeidet med denne 

masteroppgaven. 

Takk til førsteamauensis Reidun Tangen som gjorde meg oppmerksom på 

instrumentet Quality of School Life og som har vist positiv interesse for oppgaven og 

bidratt med konstruktive innspill. 

Takk også til doktorgradsstipendiat Nils Breilid for nyttige innspill i starten av 

prosjektet. 

Jeg vil også takke de tre fylkesaudiopedagogtjenestene som bidro til at jeg fikk 

samlet inn dataene mine, samt Statped og mine tidligere kollegaer. 

Takk til pilotklassen fra Bærum. 

En stor takk til skolene og elevene i de tre fylkene jeg undersøkte. Deres frivillighet 

gjorde at jeg fikk samlet inn et unikt datamateriale!      

Takk til Rune for manuell utregning av t-verdier og til resten av familien min for 

støtte og oppmuntring. 

Takk også til venner og bekjente som har bidratt. 

En spesiell takk til Frøydis, Liv Marit, Ole Kristian, Kjell-Arne, Kari, Gilda, 

Gabriella, Fredrik, Nina og Elias. 

No man is happy who does not think himself so (Marcus Aurelius). 



5 

 

Innhold 

SAMMENDRAG ............................................................................................................................ 2 

FORORD ........................................................................................................................................ 4 

INNHOLD ...................................................................................................................................... 5 

TABELLISTE............................................................................................................................... 10 

FIGURLISTE ............................................................................................................................... 13 

1. INNLEDNING .................................................................................................................... 14 

1.1 BAKGRUNN FOR VALG AV TEMA ........................................................................................ 14 

1.2 OPPGAVENS FORMÅL, PROBLEMSTILLING OG FORSKNINGSSPØRSMÅL ................................. 15 

1.3 OPPGAVENS OPPBYGNING ................................................................................................. 17 

2. TEORETISK REFERANSERAMME ............................................................................... 19 

2.1 LIVSKVALITET PÅ SKOLEN ................................................................................................ 19 

2.1.1 Generelt om livskvalitetsbegrepet ........................................................................... 19 

2.1.2 Livskvalitetsteorier ................................................................................................. 20 

Multiple discrepancies theory (MDT) ..............................................................................................20 

Flow Theory ...................................................................................................................................20 

2.1.3 Hvordan kan livskvalitet på skolen defineres? ......................................................... 22 

Kognitiv og affektiv komponent ......................................................................................................22 

2.1.4 Presentasjon av forskningsfunn som kan relateres til livskvalitet på skolen ............. 22 

Motivasjon og livskvalitet på skolen ................................................................................................23 

Skole drop-out og livskvalitet på skolen ..........................................................................................23 

Akademisk prestasjon og livskvalitet på skolen ................................................................................24 

Helsefremmende atferd og livskvalitet på skolen..............................................................................24 

Livskvalitet på skolen og skolefremmedgjøring ...............................................................................24 

Livskvalitet på skolen og atferdsproblemer ......................................................................................25 



6 

 

2.2 SENSE OF COHERENCE ....................................................................................................... 25 

2.2.1 Om bakgrunnen for begrepet sense of coherence .................................................... 25 

2.2.2 Salutogenese .......................................................................................................... 26 

2.2.3 Definisjon av sense of coherence ............................................................................ 27 

2.2.4 Sense of coherences tre komponenter ...................................................................... 27 

Forståelighet .................................................................................................................................. 27 

Håndterbarhet ................................................................................................................................ 27 

Meningsfullhet ............................................................................................................................... 28 

2.2.5 Presentasjon av forskningsfunn som kan relateres til sense of coherence ................. 28 

Helse og sense of coherence ........................................................................................................... 28 

Skole dropout og sense of coherence ............................................................................................... 29 

Sammenhenger mellom læring på ulike arenaer og sense of coherence ............................................. 29 

3. METODE FOR DATAINNSAMLING OG GJENNOMFØRING .................................... 30 

3.1 VITENSKAPSTEORETISK BAKGRUNN .................................................................................. 30 

3.2 METODISK TILNÆRMING ................................................................................................... 31 

3.2.1 Kvantitativ ............................................................................................................. 31 

3.2.2 Bruk av survey ....................................................................................................... 32 

Spørreskjemaene ............................................................................................................................ 32 

Spørreskjemaet Livskvalitet på skolen ....................................................................................... 33 

Spørreskjemaet Sense of coherence (SOC-13) ........................................................................... 34 

Spørreskjemaet til kontaktlæreren.............................................................................................. 34 

3.3 UNDERSØKELSENS UTVALG OG POPULASJONER .................................................................. 34 

3.4 DATAINNSAMLING ............................................................................................................ 38 

3.4.1 Svarprosent ............................................................................................................ 41 



7 

 

3.5 ANALYSE ......................................................................................................................... 41 

3.6 FORSKNINGSETIKK ........................................................................................................... 42 

3.7 UNDERSØKELSENS RELIABILITET OG VALIDITET................................................................. 43 

3.7.1 Reliabilitet ............................................................................................................. 43 

Reliabilitet for livskvalitet på skolen................................................................................................44 

Reliabilitet for sense of coherence ...................................................................................................45 

3.7.2 Validitet ................................................................................................................. 46 

Statistisk validitet ...........................................................................................................................46 

Begrepsvaliditet ..............................................................................................................................46 

Begrepsvaliditet for livskvalitet på skolen ..................................................................................47 

Begrepsvaliditet for sense of coherence ......................................................................................48 

Ytre validitet ..................................................................................................................................48 

Til-generaliseringer ...................................................................................................................48 

Over-generalisering ...................................................................................................................49 

4. PRESENTASJON OG DRØFTING AV RESULTATER .................................................. 50 

4.1 PRESENTASJON AV RESULTATER FOR LIVSKVALITET PÅ SKOLEN ......................................... 50 

4.1.1 Hvilken livskvalitet på skolen har henholdsvis hørselshemmede og normalthørende?50 

4.1.2 Hvilken sammenheng finner vi mellom livskvalitet på skolen og kjønn for henholdsvis 

hørselshemmede og normalthørende?.................................................................................... 52 

4.1.3 Hvilken sammenheng finner vi mellom livskvalitet på skolen og trinntilhørighet for henholdsvis 

hørselshemmede og normalthørende?.................................................................................... 53 

4.1.4 Hvilken sammenheng finner vi mellom livskvalitet på skolen og gjennomsnittlig gruppe-

/klassestørrelse for hørselshemmede og deres medelever? ..................................................... 54 

4.1.5 Hvilken sammenheng finner vi mellom livskvalitet på skolen og gruppe-/klassestørrelsene 15-

21 elever, 22-29 elever og 30-39 elever for henholdsvis hørselshemmede og normalthørende?55 



8 

 

4.1.6 Hvilken livskvalitet på skolen har norske 9. og 10. klassinger sammenlignet med tilsvarende 

aldersgrupper i Skottland og Hellas?..................................................................................... 57 

4.2 PRESENTASJON AV RESULTATER FOR SENSE OF COHERENCE ............................................... 59 

4.2.1 Hvilken sense of coherence har henholdsvis hørselshemmede og normalthørende?.. 59 

4.2.2 Hvilken sammenheng finner vi mellom sense of coherence og kjønn for henholdsvis 

hørselshemmede og normalthørende? .................................................................................... 61 

4.2.3 Hvilken sammenheng finner vi mellom sense of coherence og trinntilhørighet for henholdsvis 

hørselshemmede og normalthørende? .................................................................................... 62 

4.2.4 Hvilken sammenheng finner vi mellom sense of coherence og gjennomsnittlig gruppe-

/klassestørrelse for henholdsvis hørselshemmede og normalthørende? ................................... 64 

4.2.5 Hvilken sammenheng finner vi mellom sense of coherence og gruppe-/klassestørrelsene 15-21 

elever, 22-29 elever og 30-39 elever for henholdsvis hørselshemmede og normalthørende? .... 64 

4.3 SAMMENHENGER MELLOM LIVSKVALITET PÅ SKOLEN OG SENSE OF COHERENCE. PRESENTASJON AV 

RESULTATER .............................................................................................................................. 66 

4.3.1 Sammenhengen mellom livskvalitet på skolen og sense of coherence etter hørsel ..... 66 

4.3.2 Sammenhengen mellom livskvalitet på skolen og sense of coherence etter kjønn ...... 67 

4.3.3 Sammenhengen mellom livskvalitet på skolen og sense of coherence etter trinn ....... 68 

4.3.4 Sammenhengen mellom livskvalitet på skolen og sense of coherence etter gruppe-

/klassestørrelsene 15-21 elever, 22-29 elever og 30-39 elever ................................................ 68 

4.4 DRØFTING AV RESULTATENE ............................................................................................. 69 

4.4.1 Karakteristika ved den hørselshemmede populasjonens livskvalitet på skolen .......... 69 

Gruppe-/klassestørrelsen ................................................................................................................ 69 

4.4.2 Karakteristika ved den normalthørende populasjonens livskvalitet på skolen ........... 71 

Kjønnsforskjeller............................................................................................................................ 71 

Trinnforskjeller .............................................................................................................................. 73 

4.4.3 Livskvalitet på skolen og forholdet mellom Norge, Skottland og Hellas ................... 74 



9 

 

4.4.4 Karakteristika av den hørselshemmedes og normalthørende populasjonens sense of coherence 

– likheter og ulikheter ........................................................................................................... 75 

Likheter ..........................................................................................................................................75 

Kjønnsforskjeller .......................................................................................................................75 

Ulikheter ........................................................................................................................................77 

Gruppe-/klassestørrelsen ............................................................................................................77 

Trinnforskjeller .........................................................................................................................78 

4.4.5 Sammenhengen mellom livskvalitet på skolen og sense of coherence ....................... 79 

Mulige implikasjoner av sammenhengen mellom livskvalitet på skolen og sense of coherence ..........80 

5. KONKLUSJONER ............................................................................................................. 82 

6. VEIEN VIDERE ................................................................................................................. 84 

LITTERATURLISTE .................................................................................................................. 86 

APPENDIKS ................................................................................................................................. 92 

APPENDIKS 1: SØKNAD OM TILGANG TIL DATA I TILKNYTNING TIL SKRIVING AV MASTEROPPGAVE 92 

APPENDIKS 2: DATAINNSAMLING TIL MASTEROPPGAVE VED INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK, 

UNIVERSITETET I OSLO ............................................................................................................... 93 

APPENDIKS 3: SAMTYKKEERKLÆRING ......................................................................................... 94 

APPENDIKS 4: SPØRRESKJEMA TIL ELEVENE ................................................................................ 95 

Appendiks 4a: Livskvalitet på skolen og sense of coherence ................................................... 95 

Appendiks 4b: Hørselshemmede ............................................................................................ 96 

Appendiks 4c: Normalthørende ............................................................................................. 97 

Appendiks 4d: Livskvalitet på skolen ..................................................................................... 98 

Appendiks 4f: Sense of coherence ........................................................................................ 100 

Appendiks 5: Til kontaktlærer eller annen person som gjennomfører spørreundersøkelsen ... 102 



10 

 

Tabelliste 

Tabell 1: Språk- og kommunikasjonskode................................................................ 36 

Tabell 2: Bruk av hørselstekniske hjelpemidler ........................................................ 36 

Tabell 3:Reliabilitetskoeffisienter i instrumentet livskvalitet på skolen .................... 44 

Tabell 4: Reliabilitetskoeffisienter for instrumentet sense of coherence ................... 45 

Tabell 5: Begrepsvaliditet for skalaen livskvalitet på skolen .................................... 47 

Tabell 6: Sammenligning av livskvalitet på skolen for den hørselshemmede og 

normalthørende populasjonen .................................................................................. 51 

Tabell 7: Livskvalitet på skolen for hørselshemmede og normalthørende etter kjønn i 

utvalget .................................................................................................................... 52 

Tabell 8: Sammenligning av livskvalitet på skolen for den hørselshemmede og 

normalthørende populasjonen etter kjønn ................................................................. 52 

Tabell 9: Livskvalitet på skolen etter trinntilhørighet for hørselshemmede og 

normalthørende i utvalget......................................................................................... 53 

Tabell 10: Er det signifikante forskjeller mellom trinntilhørighet for livskvalitet på 

skolen blant de hørselshemmede og de normalthørende i populasjonene? ................ 53 

Tabell 11: Hvilke trinn er det signifikante forskjeller mellom for livskvalitet på 

skolen i den normalthørende populasjonen? ............................................................. 54 

Tabell 12: Livskvalitet på skolen korrelert med gruppe-/klassestørrelse ................... 54 

Tabell 13: Livskvalitet på skolen etter gruppe-/klassestørrelsene 15–21 elever, 22–29 

elever og 30–39 elever i utvalget .............................................................................. 55 

Tabell 14: Livskvalitet på skolen etter gruppe-/klassestørrelsene 15–21 elever, 22–29 

elever og 30–39 elever i populasjonene .................................................................... 55 

Tabell 15: Er det signifikante forskjeller i livskvalitet på skolen for den 

hørselshemmede populasjonen i gruppe-/klassestørrelsene 15–21 elever, 22–29 elever 

og 30–39 elever? ...................................................................................................... 56 

Tabell 16: Mellom hvilke gruppe-/klassestørrelser er det signifikante forskjeller i 

livskvalitet på skolen for den hørselshemmede populasjonen? ................................. 56 



11 

 

Tabell 17: Er det signifikante forskjeller i livskvalitet på skolen for den 

normalthørende populasjonen i gruppe-/klassestørrelsene 15–21 elever, 22–29 elever 

og 30–39 elever? ...................................................................................................... 57 

Tabell 18: Livskvalitet på skolen for Skottland, Norge og Hellas - 4th grade / 9. trinn 

(14–15 år) i utvalget ................................................................................................. 57 

Tabell 19: Livskvalitet på skolen for Skottland, Norge og Hellas - 4th grade / 9. trinn 

(14–15 år)................................................................................................................. 58 

Tabell 20: Livskvalitet på skolen for Skottland, Norge og Hellas - 5th grade / 10. 

trinn (15–16 år) i utvalget ......................................................................................... 58 

Tabell 21: Livskvalitet på skolen for Skottland, Norge og Hellas - 5th grade / 10. 

trinn (15–16 år) ........................................................................................................ 58 

Tabell 22: Sammenligning av sense of coherence for populasjonene hørselshemmede 

og normalthørende ................................................................................................... 60 

Tabell 23: Sense of coherence for hørselshemmede og normalthørende etter kjønn i 

utvalget .................................................................................................................... 61 

Tabell 24: Sammenligning av sense of coherence på skolen for hørselshemmede og 

normalthørende etter kjønn i populasjonene ............................................................. 61 

Tabell 25: Er det signifikante kjønnsforskjeller mellom den hørselshemmede og 

normalthørende populasjonen i sense of coherence? ................................................. 62 

Tabell 26: Sense of coherence etter trinntilhørighet for hørselshemmede og 

normalthørende i utvalget ......................................................................................... 62 

Tabell 27: Er det signifikante forskjeller mellom trinnene for sense of coherence blant 

den hørselshemmede og normalthørende populasjonen? ........................................... 63 

Tabell 28: Hvilke trinn er det signifikante forskjeller mellom for sense of coherence i 

den normalthørende populasjonen? .......................................................................... 63 

Tabell 29: Sense of coherence korrelert med gruppe-/klassestørrelsen ...................... 64 

Tabell 30: Sense of coherence etter gruppe-/klassestørrelsene 15–21 elever, 22–29 

elever og 30–39 elever i utvalget .............................................................................. 64 

Tabell 31: Sense of coherence etter gruppe-/klassestørrelsene 15–21 elever, 22–29 

elever og 30–39 elever i populasjonene .................................................................... 65 



12 

 

Tabell 32: Korrelasjon mellom livskvalitet på skolen og sense of coherence etter 

hørsel i populasjonene .............................................................................................. 67 

Tabell 33: Korrelasjon mellom livskvalitet på skolen og sense of coherence fordelt på 

kjønn og hørsel ........................................................................................................ 67 

Tabell 34: Korrelasjon mellom livskvalitet på skolen og sense of coherence fordelt på 

klassetrinn og hørsel ................................................................................................ 68 

Tabell 35: Korrelasjon mellom livskvalitet på skolen og sense of coherence fordelt på 

gruppe-/klassestørrelsene 15–21 elever, 22–29 elever og 30–39 elever og hørsel ..... 68 

 

 



13 

 

Figurliste 

Figur 1: Kjønnsfordeling for hørselshemmede i utvalget .......................................... 39 

Figur 2: Kjønnsfordeling for normalthørende i utvalget ............................................ 40 

Figur 3: Livskvalitet på skolen for hørselshemmede i utvalget ................................. 50 

Figur 4: Livskvalitet på skolen for normalthørende i utvalget ................................... 51 

Figur 5: Sense of coherence for hørselshemmede i utvalget ...................................... 59 

Figur 6: Sense of coherence for normalthørende i utvalget ....................................... 60 

Figur 7: Korrelasjon mellom livskvalitet på skolen og sense of coherence etter hørsel 

i utvalgene ................................................................................................................ 66 

Figur 8: Gap-modellen (modifisert utgave) ............................................................... 70 

 

 

 



14 

 

1. Innledning 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Med bakgrunn i praksis som audiopedagog fra et kompetansesenter for 

hørselshemmede, undervisningsbakgrunn som lærer i vanlig skole og erfaringer fra 

pedagogisk psykologisk tjeneste, oppfatter jeg det som viktig å ha fokus på hvordan 

elevene har det på skolen. Samtidig kan det være nyttig å sette livet på skolen inn i en 

større sammenheng. 

Som måleinstrument for hvordan elevene har det på skolen har jeg oversatt det 

standardiserte spørreskjemaet Quality of School Life (Karatzias, Power og Swanson 

2001), som er tilpasset secondary school i Skottland. Quality of School Life kan 

oversettes både til livskvalitet på skolen og skolelivskvalitet. Årsaken til at jeg valgte 

måleinstrumentet er at det tidligere har vist god reliabilitet og validitet (Karatzias, 

Power og Swanson 2001). 

For å sette skolelivet inn i en større sammenheng, har jeg valgt å innbefatte begrepet 

sense of coherence i undersøkelsen. Sense of coherence knyttes til hvordan man 

mestrer eget liv og brukes her og i prosjektet Ungdom og læringserfaringer, ledet av 

førsteamauensis Peer Møller Sørensen og doktorgradsstipendiat Nils Breilid ved 

Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, som en alternativ 

outcomevariabel til skolen. På grunn av at begrepet vanskelig lar seg oversette 

korrekt har jeg valgt å beholde den engelske terminologien. Sense of coherence består 

av de tre underbegrepene comprehensibility, manageability og meaningfulness her 

oversatt til forståelighet, håndterbarhet og meningsfullhet. Til å måle sense of 

coherence er det utviklet to standardiserte spørreskjemaer som er oversatt til over 60 

språk. Det ene kalles SOC-29 og er laget for voksne. Det andre, som brukes i denne 

undersøkelsen og i prosjektet Ungdom og læringserfaringer kalles SOC-13. 

Instrumentene har tidligere vist god krysskulturell reliabilitet og validitet (Eriksson 

og Lindström 2005). 
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Som en del av prosjektet Ungdom og læringserfaringer inngår denne oppgavens 

resultater i en større databank på sense of coherence ved Universitetet i Oslo.  

Jeg vil komme nærmere tilbake til begrepsavklaringer og diskusjon rundt livskvalitet 

på skolen og sense of coherence senere i oppgaven. Andre sentrale begrep blir 

definert fortløpende i teksten. Noen sentrale termer har blitt oversatt fra engelsk til 

norsk. 

1.2 Oppgavens formål, problemstilling og 
forskningsspørsmål 

Oppgavens formål er å beskrive sammenhenger mellom variablene livskvalitet på 

skolen og sense of coherence. Beskrivelsen vil ikke være uttømmende, men kan bidra 

til større innsikt i hvordan ungdoms opplevelse av livet på skolen også knyttes til livet 

utenfor skolen (og vise versa). I beskrivelsen vil jeg også kunne si noe om forskjeller 

og likheter mellom hørselshemmede og deres medelever. 

I tillegg har jeg som formål å prøve ut oversettelsen av spørreskjemaet Livskvalitet på 

skolen (se appendiks 4d og 4e s. 98–99) og sammenligne egne funn med funn gjort i 

Skottland og Hellas. 

For variabelen sense of coherence så ønsker jeg å sammenligne egne funn gjort med 

funn i prosjektet Ungdom og læringserfaringer.  

Oppgavens problemstilling er: 

Hvilke sammenhenger finner vi mellom graden av livskvalitet på skolen og graden av 

sense of coherence blant hørselshemmede og deres medelever i vanlig skole på 

ungdomstrinnet? 

  



16 

 

Problemstillingen har ledet til følgende forskningsspørsmål
1
: 

 

Livskvalitet på skolen 

Hvilken livskvalitet på skolen har henholdsvis hørselshemmede og normalthørende? 

Hvilken sammenheng finner vi mellom livskvalitet på skolen og kjønn for 

henholdsvis hørselshemmede og normalthørende? 

Hvilken sammenheng finner vi mellom livskvalitet på skolen og trinntilhørighet for 

henholdsvis hørselshemmede og normalthørende? 

Hvilken sammenheng finner vi mellom livskvalitet på skolen og gjennomsnittlig 

gruppe-/klassestørrelse for hørselshemmede og normalthørende? 

Hvilken sammenheng finner vi mellom livskvalitet på skolen og gruppe-

/klassestørrelsene 15–21 elever, 22–29 elever og 30–39 elever for henholdsvis 

hørselshemmede og normalthørende? 

Hvilken livskvalitet på skolen har norske 9. og 10. klassinger sammenlignet med 

tilsvarende aldersgrupper i Skottland og Hellas? 

 

Sense of coherence 

Hvilken sense of coherence har henholdsvis hørselshemmede og normalthørende? 

Hvilken sammenheng finner vi mellom sense of coherence og kjønn for henholdsvis 

hørselshemmede og normalthørende? 

                                            

1 Et spørsmål som det gis vitenskapelige metoder for å finne et svar på (UiB). 
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Hvilken sammenheng finner vi mellom sense of coherence og trinntilhørighet for 

henholdsvis hørselshemmede og normalthørende? 

Hvilken sammenheng finner mellom sense of coherence og gjennomsnittlig gruppe-

/klassestørrelse for henholdsvis hørselshemmede og normalthørende? 

Hvilken sammenheng finner vi mellom sense of coherence og gruppe-

/klassestørrelsene 15–21 elever, 22–29 elever og 30–39 elever for henholdsvis 

hørselshemmede og normalthørende? 

 

Livskvalitet på skolen og sense of coherence 

Hvilke sammenhenger finner vi mellom graden av livskvalitet på skolen og graden av 

sense of coherence for kjønn, trinntilhørighet og gruppe-/klassestørrelsene 15–21 

elever, 22–29 elever og 30–39 elever for henholdsvis hørselshemmede og 

normalthørende? 

1.3 Oppgavens oppbygning 

Denne oppgaven består av seks kapitler; (1) innledning, (2) teoretisk referanseramme, 

(3) metode for datainnsamling og gjennomføring, (4) presentasjon av og drøfting av 

resultatene, (5) konklusjon og (6) veien videre. 

I innledningen gjør jeg rede for bakgrunn for valg av tema, oppgavens formål, 

problemstilling og forskningsspørsmål, samt oppgavens oppbygning. 

Innenfor den teoretiske referanserammen defineres variablene og livskvalitet på 

skolen og sense of coherence. De settes også inn i en teoretisk sammenheng og 

knyttes til tidligere relevant forskning. 

I metodedelen redegjøres det for vitenskapsteoretisk bakgrunn, metodisk tilnærming, 

undersøkelsens utvalg og populasjoner, datainnsamling, forskningsetikk og 

oppgavens reliabilitet og validitet. 
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Resultatene presenteres i hovedsak av tabeller som kommenteres. Under drøftingen 

forsøker jeg å karakterisere den hørselshemmede og normalthørendes populasjonens 

livskvalitet på skolen og sense of coherence i lys av signifikante resultater som 

drøftes opp mot aktuell litteratur. Jeg drøfter også signifikante forskjeller mellom 

Norge, Skottland og Hellas for livskvalitet på skolen for 9. og 10. trinn, samt 

sammenhengen mellom livskvalitet på skolen og sense of coherence. I 

konklusjonsdelen trekker jeg noen konkrete slutninger med utgangspunkt i 

problemstillingen og de tolv forskningsspørsmålene. I det siste kapittelet, veien 

videre, gis det noen forslag til hva man kan forske videre på. 
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2. Teoretisk referanseramme 

2.1 Livskvalitet på skolen 

Livskvalitet på skolen har blitt brukt for å betone tilleggsrollen ”den 

moderne skolen” har som en ikke-intellektuell institusjon, som fremmer 

elevers allmenne følelse av trivsel og øker utdanningens 

”outcome”(Karatzias, Power og Swanson 2001 s. 265, min 

oversettelse). 

Sitatet ovenfor er med på å gi legitimitet til forskning på elevers livskvalitet på skolen 

i betydningen av at forskning bør ha et nytteperspektiv (Brennan 1999). Forståelsen 

av skolens tilleggsrolle som en ikke-intellektuell institusjon gir elevene rom for et 

sted å være og å utvikle seg uavhengig av prestasjon. Hensikten med skolen er mer 

enn overføring av kunnskap og utvikling av læringsstrategier (Mo Ching Mok 2002).  

Tangen (2005) påpeker at det foreligger lite empirisk skoleforskning på 

skolelivskvalitet (livskvalitet på skolen). 

2.1.1 Generelt om livskvalitetsbegrepet 

Det finnes ikke ett livskvalitetsbegrep, men flere (Wyller 1998) og (Næss 2001). 

Presiseringen synes nødvendig da man fort kan la seg henfalle til å tenke på det som 

noe unisont. Selv om det ikke er konsensus om innholdet i det generelle 

livskvalitetsbegrepet, er det likevel forholdsvis bred enighet om en subjektiv og 

objektiv dimensjon (Tangen, Edvardsen og Kaarstein 2007). Det subjektive 

livskvalitetsbegrepet knyttes til individets opplevelse, mens det objektive tar sikte på 

å måle dimensjoner av mer objektiv karakter, eksempelvis inntektsnivå. 

Det ovenstående kan også overføres til livskvalitet på skolen. Livskvalitet på skolen 

omfatter først og fremst den subjektive dimensjonen ved livskvalitetsbegrepet. 
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2.1.2 Livskvalitetsteorier 

Nedenfor presenteres to teorier som jeg har kalt livskvalitetsteorier på grunn av deres 

bidrag til å belyse livskvalitetsbegrepet og livskvalitet på skolen. 

Multiple discrepancies theory (MDT) 

Michalos er grunnleggeren av MDT teori. Den baseres på en undersøkelse 

gjennomført blant 700 undergraduate studenter ved Guelphs universitet i 1984. 

Teorien forklarer satisfaction og happiness som summen av forskjellige 

delevalueringer, hvor delevalueringer defineres som uoverensstemmelse mellom 

oppfattelsen av hvordan eget liv er og av hvordan det burde være (Michalos 1985). 

Evalueringene er basert på syv forskjellige standarder som brukes til sammenligning: 

(1) hva man har og ønsker, (2) hva relevante andre har, (3) den beste opplevelsen i 

fortiden, (4) forventninger for de første kommende årene, (5) personlig fremskritt (6) 

hva en fortjener og (7) trenger (Michalos 1985). Teorien forklarer at små 

uoverensstemmelser ledsages av stor tilfredshet med livet som helhet (Michalos 

1985). Michalos (1985) fant, ved hjelp av multippel regresjonsanalyse, det oppfattede 

gapet mellom hva en har og hva en ønsker som den beste forutsigelse på satisfaction 

og happiness. 

Flow Theory 

Professor Mihaly Csikszentmihalyi er grunnleggeren av flow theory, som baseres på 

over 10.000 intervjuer fra forskjellige deler av verden (Csikszentmihalyi 1999). Den 

forklarer hvordan det er mulig å forklare subjektiv velvære på så mange ulike måter 

(Csikszentmihalyi 1999). 

Flow kan defineres som: 

[…] a particular kind of experience that is so engrossing and enjoyable 

that it becomes autotelic, that is, worth doing for its own sake even 

though it may have no consequence outside itself (Csikszentmihalyi 

1999 s. 6). 
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Flow blir brukt for å forklare subjektiv velvære, og personer som relativt ofte 

opplever flow karakteriserer Csikszentmihalyi (1999) som autotelic persons. 

Gjennom systematisering av intervjuene har Csikszentmihalyi (1999) funnet noen 

karakteristika av flow: 

- Folk vet helt klart hva de skal gjøre, øyeblikk for øyeblikk. Dette kan skyldes 

aktiviteten selv eller at de setter seg klare mål for hvert steg, slik som for 

eksempel en fjellklatrer vil gjøre. 

- De er i stand til å få umiddelbar feedback på hva de gjør. Igjen kan dette 

skyldes aktiviteten i seg selv eller de kan ha en internalisert standard som gjør 

det mulig å vite om handlingen imøtekommer standardkravene, for eksempel 

vil en forfatter vite om han skal sette punktum eller fortsette å revidere. 

- Hans eller hennes dugelighet matcher utfordringene. Blir utfordringene for 

store kan han eller hun oppleve angst, blir de for små kan han eller hun 

oppleve kjedsomhet. 

For å kalle det flow kreves det skills, concentration og perseverance 

(Csikszentmihalyi 1999), oversatt til ferdigheter, konsentrasjon og utholdenhet. Det 

er særlig konsentrasjon som leder til subjektivt velvære (Csikszentmihalyi 1999). 

En av hans konklusjoner er: People are happy not because of what they do, but 

because of how they do it (Csikszentmihalyi 1999 s. 8). 

Kunnskapen om MDT og flow kan være en viktig forståelsesramme for elevenes 

livskvalitet på skolen. En god forståelsesramme kan også være utgangspunkt for 

iverksetting av eventuelle tiltak med målsetning om å øke elevenes livskvalitet på 

skolen. 
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2.1.3 Hvordan kan livskvalitet på skolen defineres? 

[…] livskvalitet på skolen […] refererer til elevers allmenne følelse av 

velvære, bestemt av skolerelaterte faktorer og opplevelsen av 

skolemiljøet (Karatzias, Power og Swanson 2001, Tangen og min 

oversettelse). 

Definisjonen er avgrenset til ungdomsskolen og den videregående skolen, noe som 

henger sammen med at elevenes behov kan endre seg i det man flytter hjemmefra 

(Karatzias, Power og Swanson 2001). 

Den definitoriske forståelsen av begrepet livskvalitet på skolen som gis ovenfor, er et 

vanlig utgangspunkt innenfor kvantitativ forskning. Det er også denne forståelsen 

som blir lagt til grunn i den videre fremstillingen. Det foreligger også forskning i 

Norge på temaet med hovedvekt på kvalitativ metode. Utgangspunktet for 

forskningen har da vært en sensitiviserende forståelse av begrepet, det vil si at det 

ikke gis noen entydig innholdsdefinisjon (Tangen 2005). 

Kognitiv og affektiv komponent 

Definisjonen av livskvalitet på skolen omfatter både en kognitiv og en affektiv 

komponent (Karatzias, Power og Swanson 2001). Begrepet kognitiv er knyttet til 

opplevelser som inneholder tanker og vurderinger (Næss 2001), for eksempel i hvor 

stor grad jeg er fornøyd med livet på skolen. Affektiv knyttes til emosjonelle, 

følelsesmessige prosesser (Caplex 2007), for eksempel om jeg er glad og engasjert på 

skolen. 

2.1.4 Presentasjon av forskningsfunn som kan relateres til 
livskvalitet på skolen 

Jeg vil nå presentere noen forskningsfunn som kan knyttes direkte eller indirekte til 

livskvalitet på skolen. På grunn av lite forskning på livskvalitet på skolen og 

ungdomsskoleelever dekker litteraturen også andre populasjoner, generell 

livskvalitet, samt andre faktorer for et godt skoleliv hvor relasjon til livskvalitet på 

skolen ikke kan utelukkes. 
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Livskvalitet på skolen kan ha relevans for motivasjon, skole drop-out, akademisk 

prestasjon, helsefremmende atferd, skolefremmedgjøring og atferdsproblemer. På 

hvilken måte presenteres nedenfor. Jeg vil også vende tilbake til dette i 

drøftingskapittelet. 

Motivasjon og livskvalitet på skolen 

Motivasjon kan defineres som: […]det som forårsaker aktivitet hos individet, det som 

holder denne aktiviteten ved like og det som gir den mål og mening (Imsen 1991 s. 

43). 

(Gleitman 1992 s. 68, min oversettelse) sier følgende om drivkreftene våre: 

Drivkrefter har en tofoldet funksjon: De styrer handling mot eller fra et mål. De 

tjener også til å aktivere organismen, som blir mer vekket dess større styrken er på 

drivkraften. 

Motivasjon kan således sies å være grunnleggende i menneskers liv og virke. 

Anderman (1994) har sett på forholdet mellom klasse- og skolemiljø og motivasjon 

hos ungdom. En av konklusjonene var følgende: […]classroom and school 

environments stress certain factors that contribute to many of the motivational 

problems which occur during adolescence ( s. 290). Konklusjonen oppsummerer 

viktigheten av et godt klasseroms- og skolemiljø for ungdommers motivasjon. Den 

angir også at mange motivasjonsproblemer dukker opp i ungdomsårene
2
. Livskvalitet 

på skolen sier noe om klasserom- og skolemiljøet og kan på denne måten ha relevans 

for ungdommers motivasjon. 

Skole drop-out og livskvalitet på skolen 

Skole drop-out innebærer å ikke å fullføre skolen. Ekstrom et al. (1986) hevder at 

elever som blir drop-outs har vist seg å være misfornøyd med skolen og å ha lavere 

selvaktelse (self-esteem). Okun, Braver og Weir (1990) hevder at skoletilfredshet kan 

                                            

2 På grunn av oppgavens omfang er det ikke rom for å si noe mer om ungdom og motivasjonsproblemer her. 
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predikere skolefravær, som i neste omgang er en forløper til skole drop-out. Som 

tiltak peker Ekstrom et al. (1986) på: […] programs directed toward students who 

perform poorly because they are dissatisfied with the school environment ( s. 371). Ut 

fra sitatet er med andre ord ikke elevenes evner som ligger til grunn for deres dårlige 

prestasjoner, men at de er misfornøyde med skolemiljøet. I henhold til definisjonen 

av livskvalitet på skolen er opplevelsen av skolemiljøet en del av denne. 

Akademisk prestasjon og livskvalitet på skolen 

Heyneman og Loxley (1983) undersøkte om det var en sammenheng mellom kvalitet 

i skolen (primary) og akademisk prestasjon (academic achivement). I undersøkelsen 

hadde de med 29 land med forskjellig økonomisk status. En av konklusjonene de 

trakk var følgende: […]school and teacher quality appear to be the predominant 

influence on student learning around the world[…] ( s. 1184). 

Tidligere studier, for det meste fra europeiske land, hadde antatt at hjemmet var 

viktigere enn skolen for prestasjonen (Heyneman og Loxley 1983). Konklusjonen er 

med på å understreke viktigheten av en skole med høy kvalitet både på miljø og 

lærere for akademisk prestasjon. Livskvalitet på skolen sier noe om både lærere og 

miljø fra et elevperspektiv. 

Helsefremmende atferd og livskvalitet på skolen 

Det er en sammenheng mellom […] health behaviours and the students’ satisfaction 

with school […] (Samdal et al. 1998 s. 395). Samdal (1998) fant for elevenes 

skoletilfredshet (school satisfaction) det viktig at de følte de ble behandlet rettferdig, 

at de følte seg trygge og at de opplevde lærerne som støttende. Livskvalitet på skolen 

sier noe om de nevnte punktene. 

Livskvalitet på skolen og skolefremmedgjøring 

Baker (1999) hevder i en artikkel at: Students at risk for school failure often 

experience a sense of alienation from school in addition to the more task-related 

problem of poor academic achievement ( s. 65). Videre hevder hun at: Students 

expressing more satisfaction with school experience more caring and supportive 
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relationships with teachers than do their peers expressing the least satisfaction with 

school (Baker 1999 s. 65). Sitatene karakteriserer to elevgrupper. Den første 

elevgruppen kan oppleve skolen som et fremmedelement, den andre skolen som noe 

positivt. Den andre gruppen opplever ofte lærerne som støttende i motsetning til den 

første gruppen. 

Livskvalitet på skolen og atferdsproblemer 

Baker (1998) fant at for elevenes skoletilfredshet var følgende momenter viktige: […] 

school social climate, family quality of life, and children’s mental health […] ( s. 41). 

Livskvalitet på skolen sier først og fremst noe om school social climate. Som vi 

senere skal se viser resultatene av undersøkelsen min at det en signifikant 

sammenheng mellom livskvalitet på skolen og sense of coherence. Senere vil vi også 

få se at sense of coherence også er knyttet til begrepet helse, da spesielt mental helse. 

Videre hevder Baker (1998) at: Many of the children with whom school psychologists 

interact dislike school ( s. 41). At elevene misliker skolen kan bety at de står i fare for 

å utvikle atferdsproblemer. Baker (1998) foreslår at man: […] attend to the nature of 

school-wide and classroom social interactions because children’s perceptions of a 

caring, supportive school community have a substantive impact on their satisfaction 

with schooling ( s. 41). A caring, supportive school community fanges i noen grad 

opp av livskvalitet på skolen. Min tolkning av Baker er derfor at man også bør 

fokusere på elevenes livskvalitet på skolen for å imøtekomme utviklingen av 

atferdsproblemer. 

2.2 Sense of coherence 

2.2.1 Om bakgrunnen for begrepet sense of coherence 

Sense of coherence er den medisinske sosiologen Aron Atonovskys (1923–1994) 

begrep. Det knyttes til hvordan vi mestrer stress, hvor en stressfaktor defineres som 

[…] krav, der ikke er nogen umiddelbar eller automatisk adaptiv respons på 

(Antonovsky 2000 s. 46). 
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Begrepet baserer seg på en kvalitativ undersøkelse av kvinner født i Sentraleuropa 

mellom 1914 og 1923. Et av spørsmålene var om de hadde sittet i konsentrasjonsleir. 

29 % av dem som hadde sittet i konsentrasjonsleir var til tross for dette ved god 

mental helse. Med sin salutogenetiske orientering lurte Antonovsky på hva som lå til 

grunn for den gode, mentale helsen. På bakgrunn av intervjudataene konstruerte 

Antonovsky begrepet sense of coherence. Nedenfor blir det gjort rede for begrepene 

salutogenese og sense of coherence. I tillegg vil jeg komme tilbake til dem i 

drøftingsdelen. 

2.2.2 Salutogenese 

Utgangspunktet for salutogenesen er spørsmålet om hvorfor noen mennesker under 

visse betingelser kan holde seg friske, mens andre blir syke (Lorenz 2007). 

Salutogenese kan oppfattes som det motsatte av patogenese, som har fokus på hva 

som gjør oss syke. Antonovsky (1996) argumenterer for at man innenfor medisinsk 

forskning, må dreie fokuset bort fra hva som gjør oss syke til å fokusere mer mot hva 

som bringer god helse. Å anvende Antonovskys teorier innenfor utdanning kan gi nye 

perspektiver på læring og skolens outcome. Ved å overføre hans argumenter innenfor 

medisinsk forskning til utdanning kan man kanskje si at fra å fokusere på manglene 

ved eleven eller miljøet (patogenese), fokuserer man på mulighetene som finnes i 

hver enkelt og miljøet (salutogenese). Dette er også beslektet med empowerment som 

innenfor spesialpedagogisk rådgivningsarbeid innebærer både et prinsipp og en 

metode (Lassen 2005). Prinsippet innebærer […] å styrke de som søker hjelp, 

gjennom et rådgivningsarbeid der en vektlegger mestringsopplevelse og 

kompetanseheving hos alle aktørene (Lassen 2005 s. 142). Dette er en prosess hvor:  

[…]individer, grupper eller samfunn mobiliserer ressurser til å håndtere sine 

utfordringer (Sørensen, M. V. M. Y. 2001 s. 2379). 

Metoden innebærer et paradigmeskifte innenfor spesialpedagogisk arbeid fra 

problemfokusering til mulighetsfokusering (Lassen 2005). I tillegg bør det skje en 

dreining fra fokus på selve individet til individet i systemet (Lassen 2005). 
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2.2.3 Definisjon av sense of coherence 

Sense of coherence er en global innstilling, som uttrykker den 

utstrekning, i hvilket man har en gjennomgående, blivende, men også 

dynamisk følelse av tillit til, at (1) de stimuli, som kommer fra ens indre 

og ytre miljø, er strukturerende, forutsigbare og forståelige; (2) der 

står tilstrekkelige ressurser til rådighet for en til å klare de krav, disse 

stimuli stiller; og (3) disse krav er utfordringer, som det er verdt å 

engasjere seg i (Antonovsky 2000 s. 37, min oversettelse). 

2.2.4 Sense of coherences tre komponenter 

Forståelighet 

Forståelighet er den kognitive komponenten i sense of coherence. 

Den henviser til den utstrekning, i hvilken man oppfatter de stimuli, 

man konfronteres med enten i det indre eller ytre miljø, som kognitivt 

forståelig, som ordnet, sammenhengende, strukturert og tydelig 

informasjon i stedet for støy – kaotisk, uordnet, tilfeldig, uforklarlig 

(Antonovsky 2000 s. 30-31, min oversettelse). 

Med indre og ytre miljø henviser Antonovsky til det ubevisste
3
 og det bevisste i 

mennesket. At man kan forstå fenomener som naturkatastrofer, hungersnød, krig og 

annet innebærer ikke at det er ønskelig. Poenget er at det vil være et skille mellom de 

som forstår fenomenene og de som ikke gjør det. 

Håndterbarhet 

Håndterbarhet er handlingskomponenten i sense of coherence. Håndterbarhet 

defineres som: 

[…] den utstrekning, i hvilken man oppfatter, at der står ressurser til 

ens rådighet, som er tilstrekkelige til å klare de krav, man blir stilt over 

for av de stimuli, man bombarderes med (Antonovsky 2000 s. 36-36, 

min oversettelse). 

                                            

3 Antonovsky henviser i denne sammenheng til Sigmund Freud (1856–1939), grunnleggeren av psykoanalysen. 
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At der står ressurser til rådighet innebærer at man har ressurser som man selv 

kontrollerer eller som er tilgjengelige via en annen. Ressursene kan være en venn, en 

ektefelle, religion eller andre / annet som man har et tillitsfullt forhold til. 

Å håndtere en oppstått situasjon innebærer at man ikke går inn i patologisk sorg ved 

tapssituasjoner. Man forklarer heller ikke tapssituasjoner ved at man har vært uheldig 

eller offer for omstendighetene. Det handler mer om å forstå den oppståtte 

situasjonen som noe som faktisk kan oppstå. Et eksempel kan være en gutt som får 

vite av legen sin at han har en sykdom som gjør at han gradvis kommer til å bli døv. 

Hvordan han håndterer den nye situasjonen utgjør handlingskomponenten i sense of 

coherence. 

Meningsfullhet 

Meningsfullhet er motivasjonskomponenten i sense of coherence. Antonovsky (2000) 

advarer mot en for sterk betoning av det kognitive aspektet i sense of coherence. 

Dette henger sammen med at hans funn knyttet til meningsfullhet blant 

intervjuobjektene sine. De som hadde en sterk, mental helse hadde også et sterkt 

engasjement i aktiviteter som betydde mye for dem. Disse aktivitetene var […] 

utfordringer det er verdt å engasjere seg følelsesmessig i (Antonovsky 2000). 

Eksempler på slike aktiviteter kan være engasjement i ulike fritidsaktiviteter som 

fotball, fiske, fjellturer og terrengsykling for å nevne noen. 

Nedenfor vil jeg se på noen forskningsfunn som kan relateres til sense of coherence. 

2.2.5 Presentasjon av forskningsfunn som kan relateres til sense 
of coherence 

Antonovskys teori har blitt gjort gjenstand for mye forskning. Nedenfor presenterer 

jeg noen av forskningsfunnene som kan være relevante i denne sammenheng. 

Helse og sense of coherence 

Er sense of coherence det samme som helse? Eriksson og Lindström (2006) svarer 

nei på dette spørsmålet, men hevder at sense of coherence er en viktig disposisjon for 
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menneskers utvikling og vedlikehold av deres helse, spesielt mental helse. 

Konklusjonen er uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, nasjonalitet og vitenskapelig 

metode og er basert på 458 vitenskapelige publikasjoner og 13 doktoravhandlinger 

(Eriksson og Lindström 2006). 

Skole dropout og sense of coherence 

Som nevnt i 2.1.4 s. 23 har elever med skole drop-out blant annet lavere selvaktelse. 

Selvaktelse kan også relateres til sense of coherence: The SOC was positively related 

to […] self-esteem […] (Bengtsson-Tops og Hansson 2001 s. 432). 

Teoretisk har man fire forskjellige måter man kan forklare sammenhengen mellom to 

variabler på: X påvirker Y, Y påvirker X, X og Y påvirker hverandre gjensidig eller 

en ukjent tredjevariabel påvirker X og Y (Lund 2002). I dette tilfellet kan en slik 

tredjevariabel være sense of coherence da relasjonen til selvaktelse allerede er kjent. 

Sammenhenger mellom læring på ulike arenaer og sense of coherence 

I prosjektet Ungdom og læringserfaringer finner man at de elevene som har høyest 

sense of coherence også er de som er mest engasjert i andre aktiviteter: De som ikke 

deltar på noen av de tre ”frivillige” arenaene – idrett, andre fritidsaktiviteter og jobb 

– kommer alt annet likt betydelig dårligere ut på ”Sense of coherence” (Sørensen, P. 

M., Breilid og Pedersen 2006 s. 7). Funnet understreker betydningen av hva 

engasjement på ulike frivillige arenaer har å si for ungdoms sense of coherence. 
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3. Metode for datainnsamling og gjennomføring 

En metode er en fremgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme fram til ny 

kunnskap. Et hvilket som helst middel som tjener dette formålet, hører med i 

arsenalet av metoder (Aubert 1985 s. 196). 

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for fremgangsmåten jeg har benyttet for å komme 

frem til resultatene. 

3.1 Vitenskapsteoretisk bakgrunn 

Vitenskapsteori eller vitenskapsfilosofi er ikke vitenskap, men refleksjon over 

vitenskapelig aktivitet og kunnskap (Gilje og Grimen 1991). Man skiller gjerne 

mellom normativ og deskriptiv vitenskapsteori. Normativ vitenskapsteori handler om 

hvordan forskere bør gjennomføre forskning. Deskriptiv vitenskapsteori handler om 

hvordan forskningen faktisk blir gjennomført. 

Innenfor vitenskapsteori finner man to hovedretninger; induktivisme og 

deduktivisme. Francis Bacon (1561–1626) hadde et induktivt syn på hva vitenskap er. 

Induktivisme innebærer forenklet sett at man generaliserer fra et endelig antall 

observerte tilfeller til en allmenn regel (Gilje og Grimen 1991). Dette bygger på 

prinsippet om sannsynlighet. Induksjon har imidlertid en fallgruve man skal være 

oppmerksom på. Det var David Hume (1711–1776) som kom med innvendingen om 

at induktivismen er logisk ugyldig, det vil si at den aldri kan bevise eller verifisere 

lovmessigheter. Karl Popper (1902–1994) var også en av kritikerne av induktivismen. 

Han hadde et deduktivt syn på hva vitenskap er. En deduktiv slutning tar 

utgangspunkt i to eller flere premisser. Hvis premissene er sanne og vi følger 

logikkens lover, vil også konklusjonen automatisk være sann. Popper hevder at 

hypoteser ikke kan bekreftes og mengde evidens ikke kan øke deres sannsynlighet 

(Lund 2002). Derimot mente han at hypoteser kan avkreftes eller falsifiseres (Lund 
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2002). En vitenskapelig teori utelukker derfor visse observasjoner. Dersom de likevel 

opptrer falsifiserer de teorien. 

I masteroppgaveprosjektet kunne jeg valgt å formulere problemstillingen som en 

hypotese som jeg så skulle avkrefte eller falsifisere. Da hadde prosjektet fått et 

deduktivt preg. Jeg har imidlertid valgt å formulere en åpen problemstilling: Hvilke 

sammenhenger finner vi mellom graden av livskvalitet på skolen og graden av sense 

of coherence blant hørselshemmede og deres medelever i vanlig skole på 

ungdomstrinnet?  For å besvare problemstillingen benytter jeg meg av en induktiv 

innfallsvinkel da jeg går fra et antall observasjoner av hørselshemmede og deres 

medelever i vanlig skole til å si noe om hørselshemmede og deres medelever i vanlig 

skole generelt. Observasjoner blir i denne sammenheng dataene som jeg har innhentet 

ved hjelp av spørreskjemaer. For å kunne si noe om de hørselshemmede og deres 

medelever bruker jeg analytisk statistikk. Analytisk statistikk er prinsipper / teknikker 

for å vurdere ”generaliseringsstyrken”, dvs. verdien av den deskriptive kartlegging 

for å vite noe om populasjonen (Sørensen, P. M. 2005b s. 9). Denne statistikken sier 

kun noe om sannsynligheten for noe, det sier ikke at det faktisk er slik. Med andre ord 

vil Humes kritikk av induktivismen også være gjeldende her. Det vil si at statistikk 

aldri kan bevise eller verifisere lovmessigheter. Imidlertid er dette noe som man som 

forsker må leve med og som […] prinsipielt (er) gitt opp og erstattet med ideer om 

relativ styrke og pålitelighet uttrykt i sannsynligheter (Lund 2002 s. 26). 

3.2 Metodisk tilnærming 

3.2.1 Kvantitativ 

Med kvantitativ metode menes: 

Framgangsmåter der forskeren først og fremst systematisk skaffer seg 

sammenliknbare opplysninger om flere undersøkelsesobjekter av et 

visst slag, så uttrykker disse opplysningene i form av tall, og til slutt 

foretar en analyse av mønsteret i tallmaterialet (Hellevik 2002 s. 13). 
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Debatten mellom kvantitativ og kvalitativ metode var spesielt sterk på 1970-tallet 

(Ringdal 2001) og hadde gjerne et dogmatisk preg (Hellevik 2002). I dag er ikke 

forskere like opptatt av dette skillet, men de er mer opptatt av hensiktsmessighet 

(Ringdal 2001). Et hovedskille mellom metodene er at kvantitativ metode gir talldata, 

mens kvalitativ metode gir tekstdata. Begrunnelsen for at jeg valgte kvantitativ 

metode er at det var mest hensiktsmessig med utgangspunkt i formålene med 

undersøkelsen. 

3.2.2 Bruk av survey 

For å samle inn dataene har jeg gjennomført en survey ved hjelp av postale 

spørreskjema
4
 utfylt i gruppen/klassen. Survey betyr overblikk (Mordal 2000) og er 

en systematisk og strukturert utspørring av et (stort) utvalg (Ringdal 2001). Denne 

surveyen kan klassifiseres som en tverrsnittsundersøkelse. En tverrsnittsundersøkelse 

gir informasjon om et tverrsnitt av populasjonen på ett tidspunkt (Ringdal 2001 s. 

259). En fordel med tverrsnittsundersøkelse er at den er praktisk gjennomførbar, 

mens en ulempe er at det ofte er vanskelig å avgjøre årsaksretningen mellom 

variabler (UiO 2003). 

I Ringdal (2001) refereres det til Banks (1979) som har utarbeidet et 

klassifikasjonssystem for metoder etter avstand. I henhold til dette systemet 

innebærer bruk av survey ett trinns avstand mellom meg som forsker og 

respondentene. To elementer blir sentrale her; presisjon og objektivitet. Dess mindre 

avstand mellom forsker og respondenter, dess større presisjon (Ringdal 2001). På den 

andre siden øker objektiviteten dess større avstanden er (Ringdal 2001). 

Spørreskjemaene 

Spørreskjemaet er selve måleinstrumentet i en survey (Ringdal 2001). 

                                            

4 Spørreskjemaet hadde en tre-trinnsstruktur og bestod i tillegg til forsiden av instrumentene Livskvalitet på skolen og Sense 
of coherence. De hørselshemmede og normalthørende fikk forskjellige sett. 
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Spørreskjemaet Livskvalitet på skolen 

Det opprinnelige spørreskjemaet Quality of School Life ble oversatt til norsk og 

gjennomgått med min veileder. Deretter ble oversettelsen prøvd ut på en gruppe-

/klasse på ungdomstrinnet i Bærum. Elevene ble instruert til å sette spørsmålstegn 

ved de spørsmålene de ikke forstod. På grunnlag av elevenes tilbakemeldinger ble to 

av spørsmålene endret. 

På grunn av at svarene skulle sammenlignes med Skottland og Hellas er 

spørreskjemaet ikke modifisert. 

Spørreskjemaet består av 56 positivt formulerte utsagn som er gruppert i 14 domener. 

I tillegg inneholder det ett åpent spørsmål
5
. Hvert domene inneholder 4 utsagn hvor 

svaralternativene er fordelt på en 4-punkts Likert-skala
6
 (sterkt uenig – uenig – enig – 

sterkt enig). Da svaralternativene er kjent for respondenten kan utsagnene 

karakteriseres som lukkede (Mordal 2000). Maksimumsskåren er 224 og 

minimumsskåren er 56. 

At alle utsagnene er positivt formulert kan oppfattes som en form for ubalanse. I 

Schuman og Presser (1996) diskuteres ubalanse i spørsmål som skal måle holdninger. 

En av konklusjonene som baseres på 20 eksperimenter med 5 spørreskjemaer er: […], 

it appears to make little, if any, difference whether an item is formally balanced or 

imbalanced in the sense of adding “oppose” or similar terms to questions that 

already clearly imply the possibility of a negative alternative (Schuman og Presser 

1996 s. 199). 

Domenene er bygget på performance indicators for den skotske skolen og fremgår av 

tabell 3 s. 44. Performance indicators defineres som […] those areas related to the 

schools’ functional aspects [….] (Karatzias, Power og Swanson 2001 s. 268).  

                                            

5 Et åpent spørsmål karakteriseres av at respondenten ikke er kjent med svarmulighetene (Mordal 2000). På grunn av 
oppgavens omfang fikk jeg ikke gjennomført en kvalitativ analyse av elevenes svar på det åpne spørsmålet. 

6 En Likert-skala er en summert vurderingsskala (Ringdal 2001). 
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Spørreskjemaet Sense of coherence (SOC-13) 

Spørreskjemaet som benyttes består av 13 lukkede spørsmål hvor svaralternativene er 

fordelt på en 5 punkts Likert-skala (se appendiks 4f og 4g s. 100-101). Med basis i 

Mehlums (1998) norske oversettelse har Torsheim og Wold (1998) tilpasset 

eksisterende spørreskjema til ungdom. Skåren er maksimum 65 og minimum 13. 

Dette er det samme spørreskjemaet som brukes i prosjektet Ungdom og 

læringserfaringer, noe som var en viktig forutsetning for å kunne sammenligne 

resultatene. 

Spørreskjemaet til kontaktlæreren 

Spørreskjemaet til kontaktlæreren er kun et skjema som registrerer antall elever som 

ikke deltok i spørreundersøkelsen (se appendiks 5 s. 102). Dette var nødvendig av 

hensyn til å kunne registrere hvor stor hver enkelt gruppe-/klasse var, samt for å 

kunne regne ut svarprosenten. 

3.3 Undersøkelsens utvalg og populasjoner 

I undersøkelsen er det to utvalg; de hørselshemmede og deres medelever. 

Utvalg kan defineres som […] ei mindre gruppe som vi kan trekke frå populasjonen 

for å gjere ei konkret empirisk undersøking (Befring 2002 s. 215). 

En vanlig definisjon av hørselshemmet er følgende: Hørselshemning er en 

fellesbetegnelse som omfatter alle grader og arter av hørselstap. Tapet kan være 

medfødt eller ervervet (Falkenberg og Kvam 2004 s. 306). 

For å kunne beskrive de hørselshemmede elevene i utvalget mer spesifikt laget jeg to 

undergrupperinger som jeg har kalt språk- og kommunikasjonskode og bruk av 

hørselstekniske hjelpemidler. Spørsmålene fremgår av appendiks 4b s. 96. 

Undergrupperingene gir også mulighet for sammenligninger, men på grunn av 

oppgavens omfang har jeg ikke gjort det her. Årsaken til at jeg ikke foretok det mer 
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tradisjonelle skillet mellom tunghørte og døve er at distinksjonen tidligere har blitt 

kritisert for ikke å være nøytral (Ohna et al. 2004). 

For språk- og kommunikasjonskode fremkommer kategoriene; norsk uten tegnstøtte, 

norsk med tegnstøtte og norsk tegnspråk. 

Norsk med tegnstøtte defineres som […] en måte å visualisere det norske talte 

språket på ved å benytte tegn og andre komponenter fra tegnspråk samtidig som en 

snakker norsk (Statped 2005). 

Norsk tegnspråk defineres som: 

[…]et visuelt-gestuelt og nasjonalt språk utviklet i døvemiljøet i Norge. 

Språket betegnes som visuelt fordi det mottas gjennom synet og 

fungerer uavhengig av lyd. Det betegnes som gestuelt fordi det utføres 

med bevegelser av hender, øyne, ansikt, øyenbryn, munn, hode og 

kropp. Norsk tegnspråk har geografiske og sosiale varianter 

(Utdanningsdirektoratet). 

For bruk av hørselstekniske hjelpemidler fremkommer kategoriene; cochlea 

implantat, annet høreapparat, begge deler og ingen av delene. 

Et cochlea implantat består av en syntetisk cochlea laget av tynne elektroder som er 

kirurgisk implantert i det indre øret (Encyclopedia 2007a). Implantatet er tilkoblet en 

plugg som ligger under huden bak øret (Encyclopedia 2007a). Pluggen er i tur 

tilkoblet en ekstern mikrofon som har forbindelse til en liten mikroprosessor 

(Encyclopedia 2007a). Den syntetiske cochlea konverterer lydbølger til elektriske 

signaler som blir overført til hjernen (Encyclopedia 2007a). Etter operasjon trenger 

pasienten trening i fortolkning av de elektriske signalene til lyd. 

Med annet høreapparat refereres det til de mer konvensjonelle høreapparatene. Det 

kan defineres som en innretning som øker lydstyrken i øret på den som bærer det 

(Britannica 2007a). 
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Tabell 1: Språk- og kommunikasjonskode 

  Frequency Percent Valid 
Percent

7
 

Cumulative 
Percent 

Valid Norsk uten 
tegnstøtte 

38 77,6 88,4 88,4 

  Norsk med 
tegnstøtte 

5 10,2 11,6 100,0 

  Total 43 87,8 100,0   

Missing System 6 12,2     

Total 49 100,0     

 

Tabellen viser at 77,6 % av de hørselshemmede elevene i utvalget foretrekker at de 

som snakker med dem skal bruke norsk uten tegnstøtte. 10,2 % foretrekker at de som 

snakker med dem skal bruke norsk med tegnstøtte. Ingen av respondentene krysset av 

for kategorien norsk tegnspråk. Samtidig var det 12,2 % som ikke svarte på 

spørsmålet. Det kan derfor ikke utelukkes at det blant de som ikke svarte på dette 

spørsmålet finnes personer som foretrekker at andre som snakker med dem skal bruke 

norsk tegnspråk. 

 
 

Tabell 2: Bruk av hørselstekniske hjelpemidler 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Cochlea 
implantat 

2 4,1 4,3 4,3 

  Annet 
høreapparat 

22 44,9 47,8 52,2 

  Begge deler 1 2,0 2,2 54,3 

  Ingen av 
delene 

21 42,9 45,7 100,0 

  Total 46 93,9 100,0   

Missing System 3 6,1     

Total 49 100,0     

 

                                            

7 Valid percent angir prosenten til respondentene som svarte på spørsmålet når det ble stilt. Det er basert på en total hvor det 
ikke er inkludert respondenter som ikke visste svaret eller som ikke ønsket å svare. 
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Tabellen viser at 4,1 % av de hørselshemmede elevene i utvalget bruker cochlea 

implantat, 44,9 % bruker annet høreapparat, 2 % bruker begge deler, 42,9 % ikke 

bruker noen av delene. 6,1 % av respondentene svarte ikke på spørsmålet. 

Kriteriene for å delta i undersøkelsen var: 

 Elevene skulle være registrert i fylkesaudiopedagogtjenestens register
8
 over 

hørselshemmede og ha et ha et nåværende
9
 hørselstap. 

 Elevene skulle gå i vanlig skole. 

 Elevene kunne ikke være deltidselever
10

 ved en døveskole. 

 Elevene skulle ikke være omfattet av noe tilleggshandikap, eksempelvis 

synshemming. 

 Elevene måtte kunne lese og skrive (viktig for å kunne besvare et 

spørreskjema). 

 

Fylkesaudiopedagogtjenestene ble informert muntlig og skriftlig om kriteriene for å 

delta i undersøkelsen. For ytterlig å kvalitetssikre utvalget ble de aktuelle skolene 

informert om de samme kriteriene. Dersom skolen var i tvil om hvem den 

hørselshemmede eleven var kontaktet jeg fylkesaudiopedagogtjenesten som 

informerte skolen direkte om dette. I min kontakt med skolene var det helst rektor 

eller inspektør jeg snakket med, men i noen tilfeller også direkte med kontaktlærer. 

Når det gjaldt de andre elevene som deltok gjaldt de samme kriteriene som for de 

hørselshemmede elevene. 

                                            

8 I retningslinjene for statlige fylkessyns- og audiopedagoger er registrering av behov og føring av register gitt disse som 
sentrale oppgaver (Grønlie 2005 s. 22). 

9 Årsaken til spesifiseringen er at noen hørselstap kan være forbigående som følge av eksempelvis en mellomørebetennelse. 

10 Elev som får opplæring ved skolen inntil 12 veker. Dette tilbodet kan vere i bolkar på ei veke, eller eleven kan vere ved 
senterskolen ein til to dagar i veka inntil han/ho når 12 veker. Dette blir også omtalt som deltidsopphald (St.meld. nr. 14. 
Om opplæringstilbod for hørselshemma 2003-2004 s. 6). 
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Populasjon kan defineres som […] heilskapen vi ønsker å få kunnskaper om (Befring 

2002 s. 215). 

I undersøkelsen er det tre populasjoner: 

 Alle hørselshemmede elever som går i vanlig skole på ungdomstrinnet i 

Norge. 

 Alle normalthørende elever som går i vanlig skole på ungdomstrinnet i Norge. 

 Hørselshemmede og deres medelever som går i vanlig skole på 

ungdomstrinnet i Norge. 

 

Det er de to første populasjonene som er mest i fokus i denne oppgaven, noe som 

henger sammen med valg av forskningsspørsmål. Årsaken til at jeg ville ha de 

hørselshemmede elevenes medelever med i undersøkelsen var at jeg ønsket en gruppe 

å sammenligne med. På den måten fikk jeg mulighet til å kunne si noe om likheter og 

ulikheter gruppene imellom, noe jeg anså som verdifullt for begge grupper. Den siste 

populasjonen er de to øverste populasjonene sammenslått til en. 

3.4 Datainnsamling 

I god tid før datainnsamlingen skulle begynne tok jeg kontakt med Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), Personverneombudet for forskning, hvor 

jeg fremla masteroppgaveprosjektet. Jeg fikk tilbakemelding om at prosjektet ikke 

var omfattet av personopplysningsloven og derved ikke meldepliktig. Begrunnelsen 

for dette var at spørreskjemaene besvares anonymt ved at verken direkte eller 

indirekte personidentifiserbare opplysninger fremgikk. Spørreskjemaene var heller 

ikke kodet/påført referansenummer som viste til en navneliste. 
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Etter å ha avklart med NSD tok jeg kontakt med fylkesaudiopedagogtjenesten i tre 

fylker
11

 hvor jeg viste til masteroppgaveprosjektet og søkte om tilgang til deres 

registre (se appendiks 1 s. 92). Jeg mottok positivt svar og fikk opplysninger om 

aktuell skole, trinn og kjønn som inngikk i min målgruppe. Å bruke 

fylkesaudiopedagogenes registre vurderte jeg som mer hensiktsmessig enn å trekke et 

tilfeldig utvalg fra befolkningen da hørselshemmede må betraktes som en sjelden 

populasjon. På denne måten fikk jeg med flere hørselshemmede. Med hensyn til 

representativitet er fordelingen mellom kjønn i utvalgene tilnærmet likt fordelt (se 

figur 1 s. 39 og figur 2 s. 40).  

 

Figur 1: Kjønnsfordeling for hørselshemmede i utvalget 

 

Figuren viser en tilnærmet lik fordeling mellom gutter og jenter blant de 

hørselshemmede elevene i utvalget. 

 

                                            

11 For best mulig å ivareta respondentenes krav på anonymitet har jeg valgt og ikke publisere navn på fylker. 
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Figur 2: Kjønnsfordeling for normalthørende i utvalget 

 

Figuren viser en tilnærmet lik fordeling mellom gutter og jenter blant de 

normalthørende elevene i utvalget. 

En fare knyttet til datainnsamling ved hjelp av postale spørreskjema er lav 

svarprosent. Som strategi valgte jeg derfor å ta kontakt med de aktuelle skolene pr. 

telefon før jeg sendte ut spørreundersøkelsen. På telefon med rektor eller inspektør, 

presenterte jeg masteroppgaveprosjektet og gjorde avtale om utsending av 

spørreundersøkelsen. 

Utsendingen skjedde pr. A-post og inneholdt et brev med henvisning til 

telefonsamtalen, generelle opplysninger om prosjektet og praktiske opplysninger (se 

appendiks 2 s. 93). En av fordelene med postale spørreskjema er uproblematisk 

distribusjon avgrenset til portoen (Ray 1993). En annen fordel er at sometimes people 

will be more honest with their answers in mail survey (Ray 1993 s. 332). 

Alle skoler fikk på forespørsel en muntlig svarfrist innen utgangen av skoleåret 2005 

/ 2006. Den forholdsvis lange svarfristen ble gitt for ikke å stresse skolene unødig 

med gjennomføringen av spørreundersøkelsen. 
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3.4.1 Svarprosent 

Totalt deltok 1143 av 1289 elever i undersøkelsen. Av de som deltok var 49 

hørselshemmede. Svarprosenten for begge gruppene er 88,7 %. Når svarprosenten er 

såpass høy kan det forklares ved at både den enkelte skole og elevene som deltok 

vurderte undersøkelsen som viktig. Valg av strategi for datainnsamling spiller sikkert 

også inn. 

3.5 Analyse 

For å analysere dataene brukte jeg hovedsakelig statistikkprogrammet Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versjon 12.0.1. 

Statistikk kan defineres som the science of collecting, analyzing, presenting, and 

interpreting data (Britannica 2007c). 

Deskriptiv statistikk defineres som: Prinsipper / teknikker for å få oversikt og 

kartlegge hovedtendenser (Sørensen, P. M. 2005b s. 9). Deskriptiv statistikk som 

benyttes er frekvenstabeller (se for eksempel tabell 1, s. 36) og stolpediagrammer (se 

for eksempel figur 1 s. 39). 

Analytisk statistikk er: Prinsipper / teknikker for å vurdere ”generaliseringsstyrken”, 

dvs. verdien av den deskriptive kartlegging for å vite noe om populasjonen (Sørensen, 

P. M. 2005b s. 9). Analytisk statistikk som benyttes er hypoteseprøving (se for 

eksempel tabell 6 s. 51).  

Parametrisk statistikk defineres som: Statistiske teknikker som prøver å si noe om 

visse parametrer i en populasjon bygget på antagelser om andre 

parametrer(Sørensen, P. M. 2005b s. 9). Parametrisk statistikk som anvendes er 

difference of means test (t-test) (se for eksempel tabell 25, s. 62), variansanalyse (se 

for eksempel tabell 10 s. 53) og Pearsons produktmoment korrelasjons-koeffisient 

(Pearsons r), (se for eksempel tabell 5, s. 47). 
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3.6 Forskningsetikk 

Forskningsetikk kan defineres som: 

[…] et mangfoldig sett av verdier, normer og institusjonelle ordninger 

som bidrar til å konstituere og regulere vitenskapelig virksomhet (Den 

Nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og 

humaniora, De Nasjonale forskningsetiske komiteer og Kalleberg 

2006). 

Med utgangspunkt i etiske retningslinjer vedtatt av Den nasjonale forskningsetiske 

komité (NESH) for samfunnsvitenskap og humaniora vil jeg nedenfor ta for meg de 

som særlig berører eget prosjekt. 

Det er krav om å informere de som utforskes slik at de kan få en rimelig forståelse av 

forskningsfeltet, følgene av å delta og hensikten med forskningen. De skal også 

informeres om eventuell finanskilde (Den Nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora, De Nasjonale forskningsetiske komiteer og 

Kalleberg 2006). 

Kravet ble ivaretatt gjennom å informere skolene både muntlig og skriftlig (se 

appendiks 2 s. 93). I tillegg foreligger det informasjon til elevene på spørreskjemaets 

forside (se appendiks 4a s. 95 ). Da masteroppgaven er selvfinansiert ble det ikke 

informert om dette. 

Når det gjelder krav om informert og fritt samtykke gjaldt det ikke for mitt prosjekt i 

henhold til opplysninger fra NSD: For øvrig, dersom spørreskjemaene besvares 

anonymt […] så er ikke behandlingen omfattet av personopplysningsloven. Det vil da 

være opp til deg i samarbeid med skolen å avgjøre i hvilken grad foreldre skal 

involveres (Midthassel 2005). Jeg utarbeidet likevel en samtykkeerklæring til bruk for 

de skolene som ønsket dette (se appendiks 3 s. 94). 

Det er krav om at forskning gjøres tilgjengelig for etterprøving (Den Nasjonale 

forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora, De Nasjonale 

forskningsetiske komiteer og Kalleberg 2006), noe som innfris i det den publiseres. 
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Det er krav om tilbakeføring av forskningsresultatene til deltakerne i en forståelig og 

forsvarlig form (Den Nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og 

humaniora, De Nasjonale forskningsetiske komiteer og Kalleberg 2006). De enkelte 

skolene som deltok i prosjektet vil ha mulighet til å laste ned oppgaven fra Internett. 

For fylkesaudiopedagogtjenestene som var involvert vil jeg holde eget foredrag om 

resultatene av undersøkelsen. Det er også planlagt å skrive en artikkel i tilknytning til 

oppgaven. 

3.7 Undersøkelsens reliabilitet og validitet 

3.7.1 Reliabilitet 

The reliability of a measuring instrument or of a test refers to how 

consistently it measures similar kinds of things, such as events or sizes 

of groups of people (Encyclopedia 2007b). 

Man kan i hovedsak vurdere reliabiliteten på to måter; ved allmenn kildekritikk og 

ved vurdering av konsistens (Ringdal 2001). Nedenfor vil jeg beskrive hvordan jeg 

gikk frem for å sikre reliabiliteten. 

Allmenn kildekritikk slik Ringdal (2001) bruker begrepet, omfatter blant annet om 

jeg har vært nøyaktig når jeg har registrert dataene og feilsøking. 

Under dataregistreringen ble hvert spørreskjema gitt et unikt nummer med tilsvarende 

nummer i datamatrisen. Dette gav muligheter for å finne tilbake spørreskjemaet i 

etterkant om det var mistanke om feil. 

I SPSS gjennomførte jeg to ulike prosedyrer beskrevet av Pallant (2005) for sjekking 

av feil for henholdsvis kategoriske og kontinuerlige variabler. En kategorisk variabel 

omfatter variabler på nominal og ordinalnivå (Ringdal 2001). En kontinuerlig 

variabel omfatter variabler på intervall- og forholdstallnivå (Ringdal 2001). 

For de kategoriske variablene ble det sjekket for om det var tastet inn tall som lå 

utenfor den aktuelle variabelens minimums- eller maksimumsverdi. Eksempelvis 
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hadde variabelen kjønn verdien 1 for gutt og verdien 2 for jente. I tillegg ble det 

sjekket antall valid cases og missing cases. Dersom det var veldig mange missing 

cases så måtte jeg undersøke dette nærmere. 

For de kontinuerlige variablene ble minimums- og maksimumsverdiene sjekket som 

beskrevet ovenfor. I tillegg ble det gjort en vurdering av om mean-verdien for 

variablene virket fornuftig. 

 For å vurdere enkeltvariabler / indeksers reliabilitet benyttet jeg Cronbachs α (alfa). 

Cronbachs α måler intern konsistens og varierer fra 0 til 1 (Ringdal 2001). 

Reliabiliteten er tilfredsstillende dersom Cronbachs α er over 0,70 (Ringdal 2001). 

Reliabilitet for livskvalitet på skolen 

 

Tabell 3:Reliabilitetskoeffisienter i instrumentet livskvalitet på skolen 

Variabel N of 
items 

Skottland 
(n = 173) 

Hellas 
(n = 186) 

Total 
(n = 359) 

Hørsels-
hemmet 
(n = 49) 

Normalt-
hørende 
(n = 
1094) 

Total 
(n = 
1143) 

Livskvalitet på skolen 
(total) 

14 
(dom-
ener) 

0,899 0,907 0,922 0,946 0,958 0,958 

Livskvalitet på skolen 
etter domener 

       

Læreplan 4 0,570 0,582 0,706 0,664 0,724 0,725 

Prestasjon 4 0,538 0,551 0,679 0,626 0,676 0,673 

Undervisningsmetoder 4 0,591 0,655 0,564 0,646 0,745 0,743 

Undervisningsstil 4 0,588 0,666 0,737 0,508 0,716 0,713 

Læring 4 0,755 0,636 0,704 0,590 0,747 0,743 

Personlige behov 4 0,596 0,661 0,691 0,605 0,694 0,692 

Vurdering 4 0,606 0,522 0,636 0,373 0,638 0,629 

Ethos
12

 / skolefaktorer 4 0,764 0,707 0,749 0,693 0,791 0,788 

Ethos / individuelle faktorer 4 0,624 0,651 0,660 0,840 0,714 0,720 

Støtte 4 0,647 0,520 0,602 0,590 0,684 0,681 

Karriere / livsløp 4 0,766 0,832 0,838 0,800 0,818 0,818 

Relasjoner 4 0,621 0,660 0,649 0,701 0,664 0,665 

Miljø - objektive faktorer 4 0,668 0,655 0,639 0,481 0,704 0,698 

Miljø - subjektive faktorer 4 0,439 0,512 0,518 0,612 0,596 0,598 

                                            

12 Ethos defineres som […] values and beliefs which the school officially support (Donnelly 2000). 
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Tabellen viser at Cronbachs α for livskvalitet på skolen (totalt) varierer fra 0,899 til 

0,958 på tvers av nasjoner og grupper. Instrumentet livskvalitet på skolen har derfor 

en høy krysskulturell reliabilitet. Både i Norge og Hellas ligger Cronbachs α over 

0,90. Dette indikerer at man kunne ha kuttet ned på antall spørsmål ved hjelp av 

faktoranalyse i SPSS. Faktoranalyse er […] en samlebetegnelse for ulike multivariate 

statistiske metoder som går ut på å analysere avhengighetsforholdet mellom et stort 

antall variabler, for deretter å forklare deres felles underliggende dimensjoner 

(faktorer) (Sander 2007). Imidlertid hadde sammenligningsgrunnlaget på den måten 

forsvunnet. 

Ved å sette 0,70 (jamfør 3.7.1 s. 44) som nedre grense for Cronbachs α er 8 av 14 

domener tilfredsstillende for de normalthørende. For de hørselshemmede er 3 av 14 

domener tilfredsstillende. Det vil derfor være å foretrekke å bruke instrumentet som 

et hele fremfor de enkelte domenene. Samme konklusjon ble trukket for Skottland og 

Hellas (Karatzias et al. 2001). 

Reliabilitet for sense of coherence 

Tabell 4: Reliabilitetskoeffisienter for instrumentet sense of coherence 

Sense of 
coherence 

Cronbachs α N of Items 

 
Hørselshemmet 

 
,903 

 
13 

Normalthørende 
Alle 

,824 
,829 

13 
13 

Ungdom og 
læringsvansker 

 
,8474 

 
13 

 

Tabellen viser at de hørselshemmede har høyere Cronbachs α enn de normalthørende, 

noe som kan indikere at de hørselshemmede har vært mer konsistente i svarene sine. 

Når man slår sammen de hørselshemmede og normalthørende til en gruppe (alle i 

tabellen), er Cronbachs α for sense of coherence er .829. I prosjektet Ungdom og 

læringserfaringer er Cronbachs α ,8474 for alle alderstrinn til sammen (Sørensen, P. 

M. 2007a). Instrumentet sense of coherence har derfor høy reliabilitet. 
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3.7.2 Validitet 

Validitet betyr gyldighet (Lund 2002). I Cook og Campbell (1979) validitetssystem 

skilles det mellom statistisk validitet, begrepsvaliditet, ytre validitet og indre validitet 

(Lund 2002). Dette prosjektet undersøker ikke kausalitet, men er først og fremst 

beskrivende. Da vil kun deler av validitetssystemet være gjeldende, nærmere bestemt 

statistisk validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet (Lund 2002). 

Nedenfor vil jeg vurdere validiteten til variablene livskvalitet på skolen og sense of 

coherence. En nærmere vurdering av de 14 domene til livskvalitet på skolen eller de 

tre komponentene til sense of coherence er ikke foretatt her da disse ikke brukes 

direkte. 

Statistisk validitet 

God statistisk validitet forutsetter at sammenhengen eller tendensen er statistisk 

signifikant med tilfredsstillende nivå. 

I denne undersøkelsen er signifikansnivået satt til 5 %, noe som er en vanlig innenfor 

denne fagdisiplinen. Johannessen, Tufte og Kristoffersen (2004) skriver at det er en 

utbredt konvensjon å velge dette nivået. Signifikansnivået forteller hvor stor sjanse 

det er for å forkaste en sann nullhypotese
13

, også kalt type-I feil. Ut fra 

resultattabellene ser vi at signifikansnivået i noen tilfeller også er på 1 % nivå eller 

endatil 0,5 % nivå, noe som gjør validiteten enda sterkere. 

Begrepsvaliditet 

God begrepsvaliditet oppnås dersom variablene er riktig operasjonalisert, det vil si 

om det er samsvar mellom de teoretiske og operasjonelle variablene. En operasjonell 

variabel kan representere eller måle tre komponenttyper, nemlig det relevante 

begrepet, irrelevante begreper og usystematiske feil (Lund 2002 s. 120). 

                                            

13 En nullhypotese forutsetter at det ikke er noen sammenheng mellom de to variablene. 
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Begrepsvaliditet for livskvalitet på skolen 

For å teste begrepsvaliditeten ble forholdet til andre standardiserte skalaer undersøkt, 

derav to well-being skalaer og fire personality measures (Karatzias, Power og 

Swanson 2001). Dette er en av de få måtene man har å vurdere begrepsvaliditeten på 

(Sørensen, P. M. 2007b). Tabellen som gjengis under viser resultatene (Karatzias, 

Power og Swanson 2001). 

Tabell 5: Begrepsvaliditet for skalaen livskvalitet på skolen 

Scale  Pearson r 

Measures of well-being 
PGI General Well-Being Scale 
Student Stress Inventory 
 
Personality measures 
Hare Self-Esteem Scale total 
Hare School Self-Esteem sub-scale 
Positive Affectivity 
Negative Affectivity 

  
 .411*** 
-.411 
 
 
 .482*** 
 .534*** 
 .497*** 
-.328*** 
 
 

*** Correlation is significant at the 0.001 level. 

Tabellen viser en signifikant sammenheng mellom skalaene livskvalitet på skolen og 

PGI General Well-Being Scale. Den viser også en signifikant negativ sammenheng 

mellom skalaene livskvalitet på skolen og Student Stress Inventory. Det er signifikant 

sammenheng mellom skalaene livskvalitet på skolen og Hare Self-Esteem Scale total, 

Hare School Self-Esteem sub-scale og Positive Affectivity. Det er en signifikant 

negativ sammenheng mellom skalaene livskvalitet på skolen og Negative Affectivity. 

For en nærmere beskrivelse av de ulike skalaene henvises det til Karatzias (2001). 

I henhold til Karatzias (2001) var funnene ovenfor forventet, noe som styrker 

begrepsvaliditeten. 

Hvorvidt begrepet livskvalitet på skolen er predominerende kognitivt eller affektivt 

kreves ytterlige forskning for å finne ut av (Karatzias, Power og Swanson 2001). 
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Begrepsvaliditet for sense of coherence 

Eriksson og Lindström (2005) har systematisk gjennomgått 458 vitenskapelige 

arbeider og 13 doktoravhandlinger fra perioden 1992 – 2003 for å sjekke blant annet 

validiteten til sense of coherence. Med fokus på begrepsvaliditeten finner de 

følgende: Studies on whether the SOC scales actually correlate with the theoretical 

construction principles present differing results (Eriksson og Lindström 2005 s. 462). 

Eriksson og Lindström (2005) hevder også at sense of coherence ser ut til å være et 

multidimensjonalt begrep, ikke unidimensjonalt. 

Ytre validitet 

En undersøkelse har god ytre validitet i den grad den gjør det mulig å foreta ikke-

statistiske generaliseringer til eller over relevante individer, situasjoner eller tider 

med rimelig sikkerhet (Lund 2002 s. 121). Nedenfor vil jeg foreta en vurdering av 

både til-generaliseringer og over-generaliseringer (Lund 2002). 

Til-generaliseringer 

Til-generaliseringer gjelder slutninger til bestemte individpopulasjoner, situasjoner 

eller tider (Lund 2002). Til dette er det knyttet et potensielt validitetsproblem kalt 

ikke-representative individutvalg (Lund 2002). Dette innebærer at generalisering til 

en bestemt populasjon vil bli usikker dersom ikke forsøkspersonene er representative 

for populasjonen. 

I og med at det er tilfeldig hvilken skole, gruppe-/klasse eller trinn man finner 

hørselshemmede elever er utvalgene randomisert i de tre fylkene. Dette styrker den 

ytre validiteten for begge utvalgene. 

Det er også bestyrkende at jeg har med tre fylker istedenfor eksempelvis bare ett. 

At det er frivillig for hørselshemmede å registrere seg i fylkesregistrene for 

hørselshemmede kan påvirke den ytre validiteten. Dette ser likevel ikke til å ha fått 

noe utslag på kjønnsfordelingen i utvalgene (jamfør figur 1 s. 39 og figur 2 s. 40) som 

er tilnærmet normalfordelt. 
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Over-generalisering 

[…] over-generalisering har med hvor “bredt” det kan generaliseres (Lund 2002 s. 

122). For livskvalitet på skolen er generaliseringer for de hørselshemmede og deres 

medelever begrenset til Norge. De andre begrensningene fremgår av 

utvalgskriteriene.  

For sense of coherence konkluderes det med at instrumentet kan anvendes 

krysskulturelt (Lindström og Eriksson 2005), det vil si at det i utgangspunktet kan 

generaliseres ganske bredt. I denne undersøkelsen er likevel generaliseringer om 

sense of coherence for de hørselshemmede og deres medelever begrenset til Norge, 

de andre begrensningene fremgår av utvalgskriteriene. 
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4. Presentasjon og drøfting av resultater 

I dette kapittelet vil jeg først presentere resultatene av undersøkelsen, deretter foreta 

en drøfting. 

4.1 Presentasjon av resultater for livskvalitet på skolen 

4.1.1 Hvilken livskvalitet på skolen har henholdsvis 
hørselshemmede og normalthørende? 

 

Figur 3: Livskvalitet på skolen for hørselshemmede i utvalget 

 

Figuren viser at livskvalitet på skolen er tilnærmet normalfordelt blant de 

hørselshemmede elevene i utvalget. Gjennomsnittsskåren er 162,12. 
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Figur 4: Livskvalitet på skolen for normalthørende i utvalget 

 

Figuren viser at livskvalitet på skolen er tilnærmet normalfordelt blant de 

normalthørende elevene i utvalget. Gjennomsnittsskåren er 152,69. 

 

Tabell 6: Sammenligning av livskvalitet på skolen for den hørselshemmede 
og normalthørende populasjonen 

  N Mean Std. Dev. t df Sig. 

Hørselshemmede 
Normalthørende 
 

 49 
1086 

162,12 
152,69 

21,178 
24,838 

2,615 
 
 

1133 
 

,009 
 

 

Tabellen viser at den hørselshemmede populasjonen har signifikant høyere 

livskvalitet på skolen enn den normalthørende populasjonen. 
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4.1.2 Hvilken sammenheng finner vi mellom livskvalitet på skolen 
og kjønn for henholdsvis hørselshemmede og normalthørende? 

Tabell 7: Livskvalitet på skolen for hørselshemmede og normalthørende 
etter kjønn i utvalget 

   Kjønn N Mean Std. Dev. Std. Error Mean 

Hørselshemmet  Gutt 26 164,50 23,727 4,653 

Jente 23 159,43 18,017 3,757 

Normalthørende  Gutt 521 150,12 25,321 1,109 

Jente 482 156,23 22,267 1,014 

 

Tabellen viser at de hørselshemmede guttene i utvalget har bedre livskvalitet på 

skolen enn jentene. For de normalthørende er det jentene som har best livskvalitet på 

skolen i utvalget. 

 

Tabell 8: Sammenligning av livskvalitet på skolen for den hørselshemmede 
og normalthørende populasjonen etter kjønn 

 Kjønn N Mean Std. Dev. t df Sig. 
Hørselshemmede 
 
Normalthørende 

Gutt 
Jente 
Gutt 
Jente 

26 
23 
521 
482 

164,50 
159,43 
150,12 
156,23 

23,727 
18,017 
25,321 
22,267 

,833 
 
4,040 
 

47 
 
1001 
 

,409 
 
,000 
 

 

Tabellen viser at det ikke er noen signifikant forskjell i livskvaliteten på skolen 

mellom de hørselshemmede guttene og jentene i populasjonen. Hos de 

normalthørende elevene har jentene signifikant bedre livskvalitet på skolen enn 

guttene i populasjonen. 
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4.1.3 Hvilken sammenheng finner vi mellom livskvalitet på skolen 
og trinntilhørighet for henholdsvis hørselshemmede og 
normalthørende? 

Tabell 9: Livskvalitet på skolen etter trinntilhørighet for hørselshemmede og 
normalthørende i utvalget 

  Mean N Std. Dev. 

Hørselshemmet 8. trinn 163,27 15 19,207 

9. trinn 161,45 20 19,516 

10. trinn 161,86 14 26,454 

Total 162,12 49 21,178 

Normalthørende 8. trinn 158,15 333 22,486 

9. trinn 149,54 464 25,292 

10. trinn 151,46 289 25,711 

Total 152,69 1086 24,838 

 

Tabellen viser at de hørselshemmede elevene skårer gjennomsnittlig høyere i 

livskvalitet på skolen enn de normalthørene elevene på alle trinnene i utvalget. For 

begge grupper er det 8. trinn som skårer høyest i utvalget. 

 

Tabell 10: Er det signifikante forskjeller mellom trinntilhørighet for 
livskvalitet på skolen blant de hørselshemmede og de normalthørende i 
populasjonene? 

   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Hørselshemmet Between Groups 29,668 2 14,834 ,032 ,969 

  Within Groups 21499,598 46 467,383     

  Total 21529,265 48       

Normalthørende Between Groups 14951,407 2 7475,704 12,372 ,000 

  Within Groups 654414,637 1083 604,261     

  Total 669366,044 1085       

 

Tabellen viser at det ikke er noen signifikante forskjeller i livskvalitet på skolen 

mellom trinnene til den hørselshemmede populasjonen. Mellom trinnene til den 

normalthørende populasjonen finner en signifikante forskjeller. 
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Tabell 11: Hvilke trinn er det signifikante forskjeller mellom for livskvalitet på 
skolen i den normalthørende populasjonen? 

 (I) 
Trinn 

(J) 
Trinn 

Mean Difference (I-
J) 

Std. 
Error 

Sig. 95 % Confidence Interval 

            Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Normalthørende 8. 
trinn 

9. trinn 8,604(*) 1,765 ,000 4,28 12,93 

    10. trinn 6,690(*) 1,976 ,003 1,85 11,53 
  9. 

trinn 
8. trinn -8,604(*) 1,765 ,000 -12,93 -4,28 

    10. trinn -1,914 1,842 ,583 -6,43 2,60 
  10. 

trinn 
8. trinn -6,690(*) 1,976 ,003 -11,53 -1,85 

    9. trinn 1,914 1,842 ,583 -2,60 6,43 

* The mean difference is significant at the .05 level. 

Post  Hoc Test (Scheffe) 

Tabellen viser at det er signifikante forskjeller mellom 8. og 9. trinn og mellom 8. og 

10. trinn i den normalthørende populasjonen. 

4.1.4 Hvilken sammenheng finner vi mellom livskvalitet på skolen 
og gjennomsnittlig gruppe-/klassestørrelse for hørselshemmede 
og deres medelever? 

Tabell 12: Livskvalitet på skolen korrelert med gruppe-/klassestørrelse 

 Pearson r N Sig. 
Hørselshemmet -,416(**) 49 ,003 
Normalthørende ,008 1086 ,792 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabellen viser at det er en negativ signifikant korrelasjon mellom livskvalitet på 

skolen og gruppe-/klassestørrelsen for den hørselshemmede populasjonen. For den 

normalthørende populasjonen finner man ingen signifikante korrelasjoner. 
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4.1.5 Hvilken sammenheng finner vi mellom livskvalitet på skolen 
og gruppe-/klassestørrelsene 15-21 elever, 22-29 elever og 30-39 
elever for henholdsvis hørselshemmede og normalthørende? 

Tabell 13: Livskvalitet på skolen etter gruppe-/klassestørrelsene 15–21 
elever, 22–29 elever og 30–39 elever i utvalget 

   Gruppe-/ 
klassestørrelse 

N Mean Std. Dev. Std. Error Mean 

Hørselshemmet 
Normalthørende 

 15–21 8 181,63 21,817 7,713 

 123 150,99 30,320 2,734 

Hørselshemmet 
Normalthørende 

 22–29 33 160,06 19,453 3,386 

 779 152,77 24,574 ,880 

Hørselshemmet 
Normalthørende 

 30–39 8 151,13 16,634 5,881 

 184 153,48 21,796 1,607 

 

Tabellen viser at de hørselshemmede har bedre livskvalitet på skolen enn de 

normalthørende både i gruppe-/klassestørrelsen 15–21 elever og 22–29 elever i 

utvalget. For gruppe-/klassestørrelsen 30–39 elever har de normalthørende bedre 

livskvalitet på skolen enn de hørselshemmede elevene i utvalget. 

 

Tabell 14: Livskvalitet på skolen etter gruppe-/klassestørrelsene 15–21 
elever, 22–29 elever og 30–39 elever i populasjonene 

 Gruppe-/ 
klassestørrelse 

N Mean Std. Dev. t df Sig. 

Hørselshemmede 
Normalthørende 
 

15–21 8 
123 

181,63 
150,99 

21,817 
30,320 

2,806 
 

129 
 

,006 
 

Hørselshemmede 
Normalthørende 
 

22–29 33 
779 

160,06 
152,77 

19,453 
24,574 

1,681 
 

810 
 

,093 
 

Hørselshemmede 
Normalthørende 
 

30–39 8 
184 

151,13 
153,48 

16,634 
21,796 

-,301 
 

190 
 

,764 
 

 

Tabellen viser at den hørselshemmede populasjonen har det signifikant bedre i 

gruppe-/klassestørrelsen 15–21 elever enn den normalthørende populasjonen. For 

gruppe-/klassestørrelsene 22–29 elever og 30–39 elever er det ikke noen signifikante 

forskjeller mellom de hørselshemmede og normalthørende. 
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Tabell 15: Er det signifikante forskjeller i livskvalitet på skolen for den 
hørselshemmede populasjonen i gruppe-/klassestørrelsene 15–21 elever, 
22–29 elever og 30–39 elever? 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4150,637 2 2075,318 5,493 ,007 

Within Groups 17378,629 46 377,796     

Total 21529,265 48       

 

Tabellen viser at det for den hørselshemmede populasjonen er signifikant forskjell i 

livskvalitet på skolen mellom gruppe-/klassestørrelsene 15–21 elever, 22–29 elever 

og 30–39 elever. 

 

Tabell 16: Mellom hvilke gruppe-/klassestørrelser er det signifikante 
forskjeller i livskvalitet på skolen for den hørselshemmede populasjonen? 

 (I) Gruppe-
/klassestørrelse 

(J) Gruppe-
/klassestørrelse 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 95 % Confidence 
Interval 

            Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Hørselshemmet 15 - 21 22 - 29 21,564(*) 7,660 ,026 2,19 40,94 
    30 - 39 30,500(*) 9,718 ,012 5,92 55,08 

  22 - 29 15 - 21 -21,564(*) 7,660 ,026 -40,94 -2,19 

    30 - 39 8,936 7,660 ,511 -10,44 28,31 

  30 - 39 15 - 21 -30,500(*) 9,718 ,012 -55,08 -5,92 
    22 - 29 -8,936 7,660 ,511 -28,31 10,44 

* The mean difference is significant at the .05 level. 

Post Hoc Test (Scheffe) 

Tabellen viser at det er signifikant forskjell mellom gruppe-/klassestørrelsen 15–21 

elever og 22–29 elever og mellom 15–21 elever og 30–39 elever. Gruppe-

/klassestørrelsen 15–21 elever er derved den mest betydningsfulle for livskvaliteten 

på skolen for de hørselshemmede elevene på ungdomstrinnet. Det tas forbehold om at 

man kan finne signifikante forskjeller i mindre grupper enn 15 elever også, men de 

forekom ikke i utvalget mitt og er derved ikke undersøkt. 
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Tabell 17: Er det signifikante forskjeller i livskvalitet på skolen for den 
normalthørende populasjonen i gruppe-/klassestørrelsene 15–21 elever, 
22–29 elever og 30–39 elever? 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 474,356 2 237,178 ,384 ,681 

Within Groups 668891,688 1083 617,629     

Total 669366,044 1085       

 

Tabellen viser at for den normalthørende populasjonen er det ikke signifikant 

forskjell i livskvalitet på skolen mellom gruppe-/klassestørrelsen 15–21 elever, 22–29 

elever og 30–39 elever. 

 

4.1.6 Hvilken livskvalitet på skolen har norske 9. og 10. klassinger 
sammenlignet med tilsvarende aldersgrupper i Skottland og 
Hellas? 

Årsaken til at jeg ikke har tatt med 8. trinn i de fire følgende tabellene henger 

sammen med at jeg ikke hadde tilgang på data for disse trinnene i Skottland og 

Hellas. Jeg har også slått sammen de hørselshemmede og normalthørende elevene til 

en gruppe. 

Tabell 18: Livskvalitet på skolen for Skottland, Norge og Hellas - 4th grade / 
9. trinn (14–15 år) i utvalget 

 N Mean St. Dev. 
Skottland 55 163,9 20,4 
Norge 484 150,04 25,176 
Hellas 75 139,1 26,6 

 

Tabellen viser at Skottland har høyest livskvalitet på skolen for 9. trinn i utvalget. 

Norge har høyere livskvalitet på skolen enn Hellas i utvalget. 
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Tabell 19: Livskvalitet på skolen for Skottland, Norge og Hellas - 4th grade / 
9. trinn (14–15 år) 

 t df p<.005 
Skottland-Norge 3,93** 537 2,576 
Skottland–Hellas 5,73** 128 2,576 
Norge-Hellas 3,47** 557  2,576 

** Correlation is significant at the 0.005 level (2-tailed) 

Tabellen viser at Skottland har signifikant høyere livskvalitet på skolen enn både 

Norge og Hellas på 9. trinn. Norge har signifikant høyere livskvalitet på skolen enn 

Hellas på 9. trinn. 

 

Tabell 20: Livskvalitet på skolen for Skottland, Norge og Hellas - 5th grade / 
10. trinn (15–16 år) i utvalget 

 N Mean St. Dev. 
Skottland 93 161,3 16,6 
Norge 303 151,94 25,793 
Hellas 77 136,2 23,2 

 

Tabellen viser at Skottland har høyest livskvalitet på skolen for 10. trinn i utvalget. 

Norge har høyere livskvalitet på skolen enn Hellas i utvalget. 

 

Tabell 21: Livskvalitet på skolen for Skottland, Norge og Hellas - 5th grade / 
10. trinn (15–16 år) 

 t df p<.005 
Skottland–Norge 3,29** 394 2,576 
Skottland-Hellas 8,15** 168 2,576 
Norge–Hellas 4,86** 378 2,576 

** Correlation is significant at the 0.005 level (2-tailed) 

Tabellen viser at Skottland har signifikant høyere livskvalitet på skolen enn både 

Norge og Hellas på 10. trinn. Norge har signifikant høyere livskvalitet på skolen enn 

Hellas. 
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4.2 Presentasjon av resultater for sense of coherence 

 

4.2.1 Hvilken sense of coherence har henholdsvis 
hørselshemmede og normalthørende? 

 

Figur 5: Sense of coherence for hørselshemmede i utvalget 

 

Figuren viser at sense of coherence er tilnærmet normalfordelt blant de 

hørselshemmede i utvalget. Gjennomsnittsskåren er 31,37. 
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Figur 6: Sense of coherence for normalthørende i utvalget 

 

Figuren viser at sense of coherence er tilnærmet normalfordelt blant de 

normalthørende i utvalget. Gjennomsnittsskåren er 31,41. 

 

Tabell 22: Sammenligning av sense of coherence for populasjonene 
hørselshemmede og normalthørende 

  N Mean Std. Dev. t df Sig. 
Hørselshemmede 
Normalthørende 

 49 
1060 

31,37 
31,41 

8,857 
7,33 

-,041 
 

1107 
 

,968 
 

 

Tabellen viser at det ikke er noen signifikant forskjell i sense of coherence mellom 

hørselshemmede og normalthørende i populasjonene. 
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4.2.2 Hvilken sammenheng finner vi mellom sense of coherence 
og kjønn for henholdsvis hørselshemmede og normalthørende? 

Tabell 23: Sense of coherence for hørselshemmede og normalthørende 
etter kjønn i utvalget 

   Kjønn N Mean Std. 
Dev. 

Std. Error Mean 

Hørselshemmet  Gutt 26 34,46 7,527 1,476 

  Jente 23 27,87 9,092 1,896 

Normalthørende  Gutt 50
4 

32,76 6,954 ,310 

  Jente 47
3 

30,31 7,222 ,332 

 

Tabellen viser at guttene har høyere sense of coherence enn jentene både blant de 

hørselshemmede og de normalthørende i utvalget. De hørselshemmede guttene har 

høyere sense of coherence enn de normalthørende guttene i utvalget. De 

normalthørende jentene har høyere sense of coherence enn de hørselshemmede 

jentene i utvalget. 

Tabell 24: Sammenligning av sense of coherence på skolen for 
hørselshemmede og normalthørende etter kjønn i populasjonene 

 Kjønn N Mean Std. Dev. t df Sig. 
Hørselshemmede 
 

Gutt 
Jente 

26 
23 

34,46 
27,87 

7,527 
9,092 

2,776 
 

47 ,008 
 

Normalthørende Gutt 
Jente 

504 
473 

32,76 
30,31 

6,954 
7,222 

5,404 
 

975 
 

,000 
 

 

Tabellen viser at guttene har signifikant høyere sense of coherence enn jentene både 

hos den hørselshemmede og normalthørende populasjonen.  
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Tabell 25: Er det signifikante kjønnsforskjeller mellom den 
hørselshemmede og normalthørende populasjonen i sense of coherence? 

 Kjønn  N Mean Std. Dev. t df Sig. (2-
tailed) 

Hørselshemmede 
Normalthørende 
Hørselshemmede 
Normalthørende 

Gutt 
Gutt 
Jente 
Jente 

 26 
504 
23 
473 

34,46 
32,76 
27,87 
30,31 

7,527 
6,954 
9,092 
7,222 

1,212 
 
-1,561 

528 
 
494 

,226 
 
,119 

         

Tabellen viser at det ikke er noen signifikant forskjell mellom hørselshemmede gutter 

og normalthørende gutter i sense of coherence i populasjonene. Det er heller ikke 

noen signifikant forskjell mellom hørselshemmede jenter og normalthørende jenter i 

sense of coherence i populasjonene. 

 

4.2.3 Hvilken sammenheng finner vi mellom sense of coherence 
og trinntilhørighet for henholdsvis hørselshemmede og 
normalthørende? 

Tabell 26: Sense of coherence etter trinntilhørighet for hørselshemmede og 
normalthørende i utvalget 

 Trinn Mean N Std. Dev. 

Hørselshemmet 8. trinn 28,87 15 8,391 

9. trinn 33,30 20 7,774 

10. trinn 31,29 14 10,608 

Total 31,37 49 8,857 

Normalthørende 8. trinn 32,23 326 7,013 

9. trinn 31,46 448 7,483 

10. trinn 30,39 286 7,342 

Total 31,41 1060 7,330 

 

Tabellen viser en synkende tendens ved økende trinn i sense of coherence for de 

normalthørende i utvalget. For de hørselshemmede i utvalget er sense of coherence 

høyest på 9. trinn. 
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Tabell 27: Er det signifikante forskjeller mellom trinnene for sense of 
coherence blant den hørselshemmede og normalthørende populasjonen? 

   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Hørselshemmet Between Groups 168,597 2 84,299 1,078 ,349 

  Within Groups 3596,790 46 78,191     

  Total 3765,388 48       

Normalthørende Between Groups 518,814 2 259,407 4,864 ,008 

  Within Groups 56375,851 1057 53,336     

  Total 56894,664 1059       

 

Tabellen viser at det er ikke noen signifikante forskjeller i sense of coherence mellom 

trinnene til den hørselshemmede populasjonen. Mellom trinnene i den 

normalthørende populasjonen finner en signifikante forskjeller. 

Tabell 28: Hvilke trinn er det signifikante forskjeller mellom for sense of 
coherence i den normalthørende populasjonen? 

 (I) Trinn (J) 
Trinn 

Mean Difference (I-
J) 

Std. 
Error 

Sig. 95 % Confidence Interval 

            Lower 
Bound 

Upper Bound 

Normalthørende 8. trinn 9. trinn ,769 ,532 ,352 -,53 2,07 
    10. trinn 1,842(*) ,592 ,008 ,39 3,29 
  9. trinn 8. trinn -,769 ,532 ,352 -2,07 ,53 
    10. trinn 1,073 ,553 ,153 -,28 2,43 
  10. 

trinn 
8. trinn -1,842(*) ,592 ,008 -3,29 -,39 

    9. trinn -1,073 ,553 ,153 -2,43 ,28 

* The mean difference is significant at the .05 level. 

Post Hoc Test (Scheffe) 

Tabellen viser at det er signifikant forskjell mellom 8. og 10. trinn i sense of 

coherence hos de normalthørende elevene. 
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4.2.4 Hvilken sammenheng finner vi mellom sense of coherence 
og gjennomsnittlig gruppe-/klassestørrelse for henholdsvis 
hørselshemmede og normalthørende? 

Tabell 29: Sense of coherence korrelert med gruppe-/klassestørrelsen 

 Pearson r N Sig. 
Hørselshemmede 
 

-,276 49 ,054 

Normalthørende ,013 1060 ,682 

 

Tabellen viser at det ikke er noen signifikant sammenheng mellom sense of 

coherence og gjennomsnittlig gruppe-/klassestørrelsen verken for den 

hørselshemmede eller normalthørende populasjonen totalt sett. For de 

hørselshemmede er p=.054, det vil si at den nesten er signifikant! 

 

4.2.5 Hvilken sammenheng finner vi mellom sense of coherence 
og gruppe-/klassestørrelsene 15-21 elever, 22-29 elever og 30-39 
elever for henholdsvis hørselshemmede og normalthørende? 

 

Tabell 30: Sense of coherence etter gruppe-/klassestørrelsene 15–21 
elever, 22–29 elever og 30–39 elever i utvalget 

   Gruppe-/ 
klassestørrelse 

N Mean Std. 
Dev. 

Std. Error Mean 

Hørselshemmet 
Normalthørende 

 15–21 8 38,00 7,672 2,712 

   120 30,89 8,654 ,790 

Hørselshemmet 
Normalthørende 

 22–29 33 30,09 9,524 1,658 

   757 31,30 7,196 ,262 

Hørselshemmet 
Normalthørende 

 30–39 8 30,00 2,070 ,732 

   183 32,22 6,901 ,510 

 

Tabellen viser at de hørselshemmede elevene skårer dårligere på sense of coherence 

med økende gruppe-/klassestørrelse i utvalget. De skårer bedre enn de 

normalthørende i den minste gruppen-/klassen i utvalget. De normalthørende elevene 
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har høyere skåre enn de hørselshemmede elevene i de to største gruppe-/klassene i 

utvalget. 

 

Tabell 31: Sense of coherence etter gruppe-/klassestørrelsene 15–21 
elever, 22–29 elever og 30–39 elever i populasjonene 

 Gruppe-/ 
klassestørrelse 

N Mean Std. Dev. t df Sig. 

Hørselshemmede 
Normalthørende 
 

15–21 8 
120 

38,00 
30,89 

7,672 
8,654 

2,263 
 

126 
 

,025 
 

Hørselshemmede 
Normalthørende 
 

22–29 33 
757 

30,09 
31,30 

9,524 
7,196 

-,719 
 

33,612 
 

,477 
 

Hørselshemmede 
Normalthørende 

30–39 8 
163 

30,00 
32,22 

2,070 
6,901 

-2,493 
 

15,314 
 

,025 
 

 

Tabellen viser at den hørselshemmede populasjonen har signifikant høyere sense of 

coherence enn den normalthørende populasjonen i gruppe-/klassestørrelsen 15–21 

elever. Den viser også at den normalthørende populasjonen har signifikant bedre 

sense of coherence enn de hørselshemmede i den største gruppen-/klassen (30–39 

elever). 
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4.3 Sammenhenger mellom livskvalitet på skolen og sense 
of coherence. Presentasjon av resultater 

4.3.1 Sammenhengen mellom livskvalitet på skolen og sense of 
coherence etter hørsel 

Figur 7: Korrelasjon mellom livskvalitet på skolen og sense of coherence 
etter hørsel i utvalgene 

 

Scatterplottene viser en positiv lineær korrelasjon mellom livskvalitet på skolen og 

sense of coherence blant hørselshemmede og normalthørende i utvalgene. 
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Tabell 32: Korrelasjon mellom livskvalitet på skolen og sense of coherence 
etter hørsel i populasjonene 

 Pearson r N Sig. 

Hørselshemmede ,511(**) 49 ,000 

Normalthørende ,403(**) 1057 ,000 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabellen viser at for både den hørselshemmede og den normalthørende populasjonen 

er korrelasjonen mellom livskvalitet på skolen og sense of coherence signifikant. 

 

4.3.2 Sammenhengen mellom livskvalitet på skolen og sense of 
coherence etter kjønn 

Tabell 33: Korrelasjon mellom livskvalitet på skolen og sense of coherence 
fordelt på kjønn og hørsel 

 Kjønn Pearson r N Sig. 
Hørselshemmede 
Normalthørende 

Gutt ,542(**) 
,397(**) 

26 
502 

,004 
,000 

Hørselshemmede 
Normalthørende 

Jente ,492(*) 
,471(**) 

23 
473 

,017 
,000 

Normalthørende Uopplyst ,419(**) 83 ,000 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Tabellen viser at det er en signifikant positiv korrelasjon mellom livskvalitet på 

skolen og sense of coherence både for hørselshemmede og normalthørende gutter og 

jenter i populasjonene. Også for de normalthørende som ikke har oppgitt kjønn er det 

en positiv korrelasjon. 
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4.3.3 Sammenhengen mellom livskvalitet på skolen og sense of 
coherence etter trinn 

Tabell 34: Korrelasjon mellom livskvalitet på skolen og sense of coherence 
fordelt på klassetrinn og hørsel 

 Trinn Pearson r N Sig. 
Hørselshemmede 
Normalthørende 

8. trinn ,655(**) 
,371(**) 

15 
324 

,007 
,000 

Hørselshemmede 
Normalthørende 

9. trinn ,409 
,457(**) 

20 
447 

,073 
,000 

Hørselshemmede 
Normalthørende 

10. trinn ,545(*) 
,399(**) 

14 
286 

,044 
,000 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Tabellen viser at det er en signifikant positiv korrelasjon mellom livskvalitet på 

skolen og sense of coherence på alle trinnene for den normalthørende populasjonen. 

Du finner det samme for den hørselshemmede populasjonen, men på 9. trinn er 

funnet ikke signifikant. 

4.3.4 Sammenhengen mellom livskvalitet på skolen og sense of 
coherence etter gruppe-/klassestørrelsene 15-21 elever, 22-29 
elever og 30-39 elever 

Tabell 35: Korrelasjon mellom livskvalitet på skolen og sense of coherence 
fordelt på gruppe-/klassestørrelsene 15–21 elever, 22–29 elever og 30–39 
elever og hørsel 

 Gruppe-/ 
klassestørrelse 

Pearson r N Sig. 

Hørselshemmede 
Normalthørende 

15–21 elever ,751(*) 
,438(**) 

8 
120 

,032 
,000 

Hørselshemmede 
Normalthørende 

22–29 elever ,388(*) 
,390(**) 

33 
756 

,026 
,000 

Hørselshemmede 
Normalthørende 

30–39 elever ,738(*) 
,422(**) 

8 
181 

,036 
,000 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Tabellen viser at det er en signifikant positiv korrelasjon mellom livskvalitet på 

skolen og sense of coherence for gruppe-/klassestørrelsene 15–21 elever, 22–29 

elever og 30–39 elever både for de hørselshemmede og normalthørende elevene. 
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4.4 Drøfting av resultatene 

Med utgangspunkt i problemstillingen og de tolv forskningsspørsmålene jeg stilte 

innledningsvis vil jeg i denne delen se på hva som karakteriserer den 

hørselshemmede og normalthørende populasjonens livskvalitet på skolen og sense of 

coherence i lys av resultatene av undersøkelsen. Aktuell litteratur vil bli brukt for å 

drøfte de signifikante funnene. Jeg vil også drøfte signifikante forskjeller i livskvalitet 

på skolen mellom Norge, Skottland og Hellas, samt sammenhengen mellom 

livskvalitet på skolen og sense of coherence. Tilslutt vil jeg se på noen mulige 

implikasjoner av sammenhengen mellom livskvalitet på skolen og sense of 

coherence. 

 

4.4.1 Karakteristika ved den hørselshemmede populasjonens 
livskvalitet på skolen 

Gruppe-/klassestørrelsen 

Vi er foreldre til en tunghørt jente på 9 år. Hun går i en klasse med 27 elever. Dette 

fungerer svært dårlig (2007). Sitatet illustrerer hva også mange fagfolk mener er et 

sentralt problem for hørselshemmede elever og som også har sammenheng med de 

hørselshemmedes livskvalitet på skolen. 

Som vi tidligere har sett er det en signifikant negativ sammenheng mellom de 

hørselshemmedes livskvalitet på skolen og gruppe-/klassestørrelsen. Ved å dele 

elevantallet inn i gruppene 15–21 elever, 22–29 og 30–39 fant jeg gruppe-

/klassestørrelsen 15–21 elever som den signifikant beste for de hørselshemmedes 

livskvalitet på skolen. Gruppe-/klassestørrelser som var mindre fikk jeg, som tidligere 

nevnt, ikke undersøkt på grunn av at de ikke forekom i utvalget mitt. 

Tveit (1996) viser til at Norsk Audiopedagogisk Forening (1989) anbefaler et 

elevantall på 12–15 i klasser der det går en eller flere høreapparatbrukere som ledd i 

deres muligheter for delaktighet i direkte kommunikasjon med medelever. 
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Grønlie (2007) peker på at redusert gruppe-/klassestørrelse er et kompenserende tiltak 

som kan innvirke positivt på de hørselshemmedes lytte- og avlesningsmulighet, samt 

at det er med på å gi dem en reell opplevelse av at de er deltakere. Med 

kompenserende tiltak refereres det til Gap-modellen (se figur 8 s. 70), hvor 

funksjonshemming defineres som en relativ størrelse avhengig av samfunnets krav på 

den ene siden og individets forutsetninger på den andre. Ved å minske kravene kan 

man redusere funksjonshemmingen. 

Figuren nedenfor illustrerer begrepet funksjonshemming som en relativ størrelse. I 

tillegg viser den at det vil være en samfunnsutfordring eventuelt å endre gruppe-

/klassestørrelsen til de hørselshemmede elevene. 

Figur 8: Gap-modellen (modifisert utgave) 

 

Funnet knyttet til sammenhengen mellom gruppe-/klassestørrelse og livskvalitet på 

skolen er ikke nødvendigvis gitt en kausal forklaring. Likevel virker det sannsynlig at 

gruppe-/klassestørrelsen kan påvirke de hørselshemmedes livskvalitet på skolen. 
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Ansvaret for opplæringen i grunnskolen og derved hvilken gruppe-/klassestørrelse 

dette gjennomføres i ligger hos den enkelte kommune. I de tre fylkene jeg undersøkte 

varierte størrelsen fra 15 til 39 elever. Fellesnevneren var at det gikk en eller flere 

hørselshemmede i gruppen-/klassen. 

 

4.4.2 Karakteristika ved den normalthørende populasjonens 
livskvalitet på skolen 

For den normalthørende populasjonen gjorde jeg andre signifikante funn for 

livskvalitet på skolen enn for den hørselshemmede populasjonen. Det gjør at de to 

gruppene får ulike karakteristika for livskvalitet på skolen. 

Kjønnsforskjeller 

Når det gjelder kjønn fant jeg at de normalthørende jentene har signifikant bedre 

livskvalitet på skolen enn guttene. 

I Skottland og Hellas fant man også at jentene hadde signifikant bedre livskvalitet på 

skolen enn guttene (Karatzias et al. 2001). 

I en kvantitativ undersøkelse hvor 8265 australske secondary school
14

 elever (year 

12) deltok, fant Mo Ching Mok (2002) kjønnsforskjeller for livskvalitet på skolen: 

There appears to be significant differences (in a statistical sense) in all aspects […]of 

quality of school life between males and females, with females enjoying better quality 

than do males (Mo Ching Mok 2002 s. 286) . 

Mok og Flynn (1998) har tidligere foreslått at kjønn mediert gjennom motivasjon har 

en indirekte effekt på livskvalitet på skolen. Konklusjonen baserte seg på en 

kvantitativ undersøkelse blant 4949 australske year 12 elever. 

                                            

14 I Australia starter man i primary school ved ca. 6 års alder. Primary school utgjør ca. 7 år, mens secondary school utgjør 
ca. 5 år (Australia 2007). 
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Når det gjelder skole drop-out som jeg har knyttet til livskvalitet på skolen tidligere 

finner man også kjønnsforskjeller. Cairns, Cairns og Neckerman (1989) fant at flere 

gutter enn jenter har skole drop-out. 

Når det gjelder prestasjoner, som jeg også har knyttet til livskvalitet på skolen 

tidligere, er relasjonen til kjønn derimot mer usikker. Tidligere studier viser at når det 

gjelder forholdet mellom prestasjoner og kjønn trekker konklusjonene i ulike 

retninger fra at det ikke eksisterer kjønnsforskjeller til at gutter skårer høyere enn 

jenter og til at jenter skårer høyere gutter (Skaalvik og Skaalvik 2004). 

Med hensyn til disiplinproblemer har jenter færre av disse på ungdomsskolen enn 

guttene har (Epstein 1981). De gjør også mer hjemmearbeid og får bedre karakterer 

(Epstein 1981). 

Innenfor generell livskvalitetsforskning finner man at kvinner har bedre livskvalitet 

enn menn (Kaplan, Anderson og Wingard 1991). Dette gjenspeiler seg også på 

forventet levealder. I en undersøkelse fra San Diego 1986 fant man at forventet 

levealder ved fødselen for menn var 71,3 år og for kvinner 78,3 år (Kaplan, Anderson 

og Wingard 1991). 

Det er også gjort studier på livskvalitet på skolen hvor man ikke finner 

kjønnsforskjeller (Epstein 1981). I tillegg fant jeg heller ikke kjønnsforskjeller hos 

den hørselshemmede populasjonen i livskvalitet på skolen. 

En forklaring på den signifikante kjønnsforskjellen som jeg fant, hvor 1094 

normalthørende elever deltok, kan være av metodisk art: 

[…] the literature[…] has warned against relying totally on statistical 

significance in cases where a large sample size is involved because a 

large sample size[…] would increase the power of t -test or F-test to 

such an extent that even minute differences between groups would be 

detected and reflected as statistically significant (Mo Ching Mok 2002 

s. 286). 
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I denne undersøkelsen deltok til sammen 1094 normalthørende. Ved å sjekke for 

effekten av kjønn på livskvalitet på skolen fant jeg at den utgjorde 1,6 %, altså en 

meget lav effekt. 

Epstein (1981) peker på at forskjellene mellom gutters og jenters holdninger til 

skolen kan forklares metodisk, noe jeg allerede har vært inne på. Epstein (1981) 

peker også på hvorvidt det er lik tilgang til muligheter for å gjøre erfaringer på skolen 

som en forklaring på ulik livskvalitet på skolen. Her kan det være nyttig å skille 

mellom hva man formelt har tilgang til og hva man reelt gis av muligheter. 

 

Trinnforskjeller 

Til tross for beviser for at barn og ungdom er mye mer misfornøyde 

med elevrollen enn voksne er med jobbrollen, har sosiologer og 

psykologer engasjert seg med større styrke for utforskning av voksnes 

aldersforskjeller i jobbtilfredshet enn trinnforskjeller i skoletilfredshet 

(Okun, Braver og Weir 1990 s. 419, min oversettelse). 

Sitatet over aktualiserer forskningen på trinnforskjeller med hensyn til livskvalitet på 

skolen. I undersøkelsen min fant jeg trinnforskjeller for den normalthørende 

populasjonen. Livskvaliteten på skolen var signifikant høyest på 8. trinn. På 9. og 10. 

trinn blir den lavere, men det er ikke noe signifikant skille mellom disse trinnene. 

I en undersøkelse hvor 431.330 amerikanske primary
15

 og secondary school elever 

deltok fant man at trinnforskjeller var non-lineært relatert til skoletilfredshet (Okun, 

Braver og Weir 1990). Skoletilfredsheten minket fra 1th til 8th grade, men varierte 

ikke mellom 9th og 12th grade (Okun, Braver og Weir 1990). 

Epstein (1981) hevder at det er en generell tendens til at elevers reaksjoner til 

skolelivet blir mindre positivt over tid. Hun peker på at det er mulig eldre elever 

evaluerer skolemiljøet mer kritisk enn yngre gjør (Epstein 1981). Det kan også 

                                            

15 I USA begynner barna i Primary school når de er ca. 6 år gamle (Guide 2007). Primary school varer vanligvis i fem år, 
mens Secondary school utgjør vanligvis til sammen syv år (Guide 2007). 
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argumenteres med at elevenes evner blir mer varierte med alderen og at skolene 

kanskje er dårligere i stand til å møte de krav og interesser som de eldre elevene har 

(Epstein 1981). Dersom læreplanene er rettet mot gjennomsnittseleven, kan elever 

som ligger under eller over gjennomsnittet persipere skolen negativt (Epstein 1981). 

Forklaringene til Epstein er ikke uttømmende. 

Verken i Hellas eller Skottland fant Karatzias et al. (2001) trinnforskjeller med 

hensyn til livskvalitet på skolen, noe jeg heller ikke fant for de hørselshemmede 

elevene i min undersøkelse. 

 

4.4.3 Livskvalitet på skolen og forholdet mellom Norge, Skottland 
og Hellas 

Som nevnt tidligere var noe av formålet med undersøkelsen å sammenligne 

livskvalitet på skolen i Norge med Skottland og Hellas hvor samme instrument hadde 

blitt brukt tidligere. Å sammenligne nasjoners livskvalitet på skolen kan være nyttig i 

perspektiv av gjensidig utveksling av kunnskap om skolens innhold og vektlegging. 

Jeg fant som kjent at Skottland hadde signifikant høyere livskvalitet på skolen enn 

både Norge og Hellas på 9. og 10. trinn. Norge hadde signifikant høyere livskvalitet 

på skolen enn Hellas på de samme trinnene. 

Foruten at det kan være faktiske forskjeller mellom landenes livskvalitet på skolen, 

kan en annen forklaring være at instrumentet er laget med utgangspunkt i 

kvalitetskriterier bestemt av skotske skolemyndigheter og derved gi Skottland et 

fortrinn (Karatzias, Power og Swanson 2001).  For eventuelt å kunne verifisere en 

slik teori må det gjennomføres flere undersøkelser. 

Veenhoven (1995) viser til folklore-theory som en teori som forsøker å forklare 

ulikheter mellom nasjoners happiness: This theory does not see happiness as an 

individual evaluation of life, but as the reflection of a body of widely held notions 

about life, that is part of the national character (Veenhoven og Ehrhardt 1995 s. 35). 
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Ved å bruke teorien åpner man for å se på livskvalitet på skolen som et resultat av 

nasjonens tidligere (skole)utvikling. 

Veenhoven (1995) viser også til liveability-theory som er en annen kollektivistteori 

som forsøker å forklare en nasjons happiness. Teorien knytter objektive kriterier som 

eksempelvis bruttonasjonalprodukt (BNP) til grunn for menneskenes happiness. Dess 

bedre levekårene er i en nasjon, dess større happiness. Også ved bruk av denne 

teorien åpner man for å se på livskvalitet på skolen mer som et nasjonalt anliggende. 

Forskjeller i kultur og politisk system kan også forklare forskjellene mellom de tre 

landenes livskvalitet på skolen: The enviroment of a school is as much by national 

culture and local circumstance as by conscious policies to create a learning culture 

(Hirch 1994 s. 13). 

 

4.4.4 Karakteristika av den hørselshemmedes og normalthørende 
populasjonens sense of coherence – likheter og ulikheter 

Til tross for at det foreligger svært mye forskning på sense of coherence og voksne, 

foreligger det lite forskning på samme tema for ungdom (Torsheim, Aaroe og Wold 

2001). Nedenfor vil jeg se på noen karakteristika for de hørselshemmede og 

normalthørendes ungdomsskoleelevenes sense of coherence. 

Likheter 

Kjønnsforskjeller 

Et likhetstrekk for den hørselshemmede og normalthørende populasjonens sense of 

coherence er som tidligere vist kjønnsforskjellen. De hørselshemmede og 

normalthørende guttene har signifikant høyere livskvalitet på skolen enn de 

hørselshemmede og normalthørende jentene. 

Funnene av kjønnsforskjeller for sense of coherence støttes også av flere 

internasjonale undersøkelser (Lindström og Eriksson 2005).  
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Også i prosjektet Ungdom og læringserfaringer fant man signifikante 

kjønnsforskjeller for sense of coherence (Sørensen, P. M. 2007d).  Som tidligere 

nevnt hadde de elevene som ikke deltok på noen av de frivillige arenaene (idrett, 

andre fritidsaktiviteter og jobb) betydelig dårligere sense of coherence enn de som 

gjorde det. På selve deltakelsen på de tre arenaene finner man signifikante 

kjønnsforskjeller. Guttenes deltakelse på de nevnte arenaene er signifikant større enn 

jentenes. 

I en longitudinell undersøkelse over tre år (1990 – 1993) i Lausanne (Sveits) blant 

219 tolv-, tretten- og fjortenåringer fant man at jentene hadde dårligere selvaktelse 

enn guttene (Bolognini et al. 1996). Man undersøkte også forholdet mellom 

selvaktelse og mental helse hvor man konkluderte: Our findings point to an important 

role played by self-esteem in mental health (Bolognini et al. 1996 s. 241). Relasjonen 

mellom sense og coherence og mental helse har jeg nevnt tidligere. 

Jeg har tidligere vist til at sense of coherence kan knyttes til helse. Macintyre, Hunt 

og Sweeting (1996) peker i en artikkel på at det nærmest er en konvensjon i 

medisinsk sosiologi og sosial epidemiologi at i industrialiserte samfunn dør menn 

tidligere enn kvinner, mens kvinner har dårligere helse. I artikkelen peker de på at 

denne forestillingen bør revurderes da deres funn blant annet viser at størrelsen og 

retningen av kjønnsforskjeller innenfor helse varierer alt etter fasen i livssyklusen 

(Macintyre, Hunt og Sweeting 1996). 

Man finner også undersøkelser hvor forholdet mellom sense of coherence og kjønn 

trekkes mer i tvil: Some studies show that men have a significant higher SOC score 

than women […]. On the other hand, some studies do not show these differences [….] 

(Nilsson et al. 2003 s. 298). 

I en undersøkelse blant to kibbutzer i Israel hvor 230 deltok fant man at […] men and 

women are differentially affected by stressors and make different use of their coping 

resources (Carmel et al. 1991 s. 1089).  En stressor er stimuli som forårsaker stress.  

Hvordan vi håndterer dette stresset kan knyttes til sense of coherence. 
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Ulikheter 

Gruppe-/klassestørrelsen 

Den hørselshemmede populasjonen har signifikant høyere sense of coherence enn den 

normalthørende populasjonen i gruppe-/klassestørrelsen 15–21 elever, samtidig har 

den normalthørende populasjonen signifikant høyere sense of coherence enn den 

hørselshemmede populasjonen i gruppe-/klassestørrelsen 30–39 elever. 

Funnet for de hørselshemmedes sense of coherence kan sees i sammenheng med hva 

jeg har referert til tidligere om gruppe-/klassestørrelse og livskvalitet på skolen, 

jamfør Tveit (1996) og Grønlie (2007). Mer spesielt for sense of coherence refereres 

det til den tidligere beskrevne komponenten forståelighet når det gjelder de 

hørselshemmede. Som jeg tidligere viste med Gap-modellen er hørselshemming et 

relativt begrep, blant annet i betydningen av at det ikke er entydig hvor mye barnet 

oppfatter med for eksempel et gjennomsnittlig
16

 mekanisk
17

 hørselstap på 40 dB HL. 

Man må blant annet ta hensyn til støy
18

, noe som gruppe-/klassestørrelsen kan 

påvirke. Komponenten forståelighet i sense of coherence er knyttet til den kognitive 

prosessen av å forstå de stimuli man konfronteres med. Grunnleggende for all 

forståelse er at man har oppfattet de (ytre) stimuli man utsettes for på riktig måte. 

Dersom man ikke får med seg alt som blir sagt kan dette påvirke forståelsen. 

At de normalthørende elevene har bedre sense of coherence enn de hørselshemmede i 

den største gruppen kan sees i sammenheng med det ovenstående. 

Andre forslag til forklaringer enn hva som fremkommer ovenfor utelukkes ikke. 

                                            

16 Dersom hørselskurven er flat eller litt hellende, regnes gjennomsnittet ut fra høretersklene ved 500, 1000 og 2000 Hz 
(Overvik s. 7). Dersom hørselskurven faller bratt med økende frekvens, regnes gjennomsnittet ut fra høretersklene ved 500, 
1000, 2000 og 4000 Hz (Ibid s.7). 

17 Ved et mekanisk tap er årsaken (til hørselstapet) lokalisert til det ytre øret, trommehinna, mellomøret eller væsken i 

sneglehuset (Falkenberg og Kvam 2004 s. 311). 

18 Støy defineres her som […] alle uønskede lyder, enten en som i bunn og grunn er ubehagelig eller en som blander seg 
med andre lyder som man lytter til (Britannica 2007b, min oversettelse).  
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Trinnforskjeller 

Som tidligere nevnt er det en signifikant forskjell mellom 8. og 10. trinn i sense of 

coherence hos de normalthørende elevene, mens man for den hørselshemmede 

populasjonen ikke finner dette. 

I prosjektet Ungdom og læringserfaringer fant man heller ikke signifikante 

trinnforskjeller for sense of coherence (Sørensen, P. M. 2007c). 

Natvig, Hanestad og Samdal (2006) gjennomførte en undersøkelse blant 4116 norske 

11, 13 og 15-åringer hvor de så på forholdet mellom sense of coherence
19

 og 

skolerelaterte ressurser (støttende skolemiljø og adekvate læringsbetingelser) og 

stress (press av skolearbeid, kjedsomhet av skolen). Et av funnene de gjorde er 

knyttet til trinnforskjeller: Furthermore, mean scores differed significantly across 

grades, with higher scores among the youngest students (Natvig, Hanestad og 

Samdal 2006 s. 282). 

Tidligere har man funnet at sense of coherence tenderer til å øke med alderen 

(Eriksson og Lindström 2005). Whether the increases in the individual SOC are an 

effect of natural selection of people-healthy people survive-or a question of people 

developing a strong SOC staying well is not clear (Eriksson og Lindström 2005 s. 

463). 

Antonovsky selv gav aldri uttrykk for hva som kan regnes for en normal sense of 

coherence, noe som sannsynligvis var et bevisst valg. Slik jeg tolker Antonovsky kan 

man vanskelig tallfeste hva som er uttrykk for normal stressmestring. 

 

 

 

                                            

19 Natvig, Hanestad og Samdal brukte spørreskjemaet SOC-13. 
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4.4.5 Sammenhengen mellom livskvalitet på skolen og sense of 
coherence 

Som tidligere vist fant jeg en signifikant sammenheng mellom livskvalitet på skolen 

og sense of coherence som er uavhengig av hørsel, kjønn, trinn og gruppe- 

/klassestørrelsene 15–21, 22–29 og 30–39 elever. 

Natvig, Hanestad og Samdal (2006) som jeg har referert til tidligere, fant i en analyse 

kun justert for klassetrinn alle skolerelaterte ressurser og stressfaktorer signifikant 

relatert til sense of coherence (stressfaktorene var signifikant negativt relaterte). Den 

sterkeste og mest ugunstige sammenhengen de fant med sense of coherence var 

relasjonen til at elevene følte seg presset av skolearbeidet (Natvig, Hanestad og 

Samdal 2006). Den nest sterkeste sammenhengen som ble funnet var støtte fra 

likemenn og adekvate forventninger (Natvig, Hanestad og Samdal 2006). Funnene 

deres går i samme retning som egne funn. 

Som nevnt tidligere er noe av problemet med tverrsnittsundersøkelser å finne 

årsaksretningen. Schnyder et al. (2000) tolker resultatene av egen undersøkelse blant 

personer med alvorlige helseproblemer til at respondentenes sense of coherence kan 

sees på som et relativt stabilt psykologisk karaktertrekk (trait), gitt stabile 

livsbetingelser. Hva de fant som påvirket sense of coherence var traumatiske 

hendelser som livstruende ulykker (Schnyder et al. 2000). 

Det er fortsatt et åpent spørsmål hvorvidt ungdommers sense of coherence kan sees 

på som et relativt stabilt psykologisk karaktertrekk, gitt stabile livsbetingelser. 

Funnene i prosjektet Ungdom og læringserfaringer og blant den hørselshemmede 

populasjonen i egen undersøkelse hvor det som nevnt ikke var en signifikant forskjell 

i sense of coherence for de ulike trinnene kan tolkes i retning av hva Schnyder et al. 

(Schnyder et al. 2000) fant. Medfører tolkningen riktighet vil ungdommenes sense of 

coherence påvirke deres livskvalitet på skolen. Men som vi har sett tidligere er det 

også en rekke andre variabler knyttet til de to hovedvariablene. 
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Ut fra hva jeg har referert til ovenfor kan det tyde på at det foreligger en 

flerfaktorforklaring bak forholdet mellom livskvalitet på skolen og sense of 

coherence. 

Mulige implikasjoner av sammenhengen mellom livskvalitet på skolen 
og sense of coherence 

Sammenhengen mellom livskvalitet på skolen og sense of coherence angir, slik jeg 

ser det, at man bør tenke mer helhetlig om forholdet mellom skole og samfunn, 

jamfør holismen, en filosofisk retning som tar utgangspunkt i helheten istedenfor å 

summere enkeltdelene (Caplex 2007). Her kan det også trekkes paralleller til funn i 

prosjektet Ungdom og læringserfaringer hvor man fant […] at skolen får minkende 

betydning som læringsarena for de unge med stigende klassetrinn […] (Sørensen, P. 

M., Breilid og Pedersen 2006 s. 6). Funnet gir implikasjoner for å fokusere på 

alternative læringsarenaer for å matche potensialet til hver enkelt. 

Innenfor holistisk tenkning gir forestillingen, som man kan møte, om skolen som en 

forberedelse til det virkelige livet liten mening. Selv vil jeg hevde at skolen utgjør en 

viktig del av selve livet og at det som foregår der må betraktes som viktige 

livsopplevelser. Begrepet livsopplevelser er inspirert av Antonovskys life experience 

og innebærer dynamikk. Mye av hva man har opplevd i sitt skoleliv sitter sikkert 

spikret fast hos mange. Dette er livsopplevelser som representerer en viktig del av 

den enkeltes læringshistorie. Dynamikken i begrepet innebærer blant annet at 

læringshistorien endrer seg i betydning av at når man opplever å mestre noe man har 

en tidligere læringshistorie på at man ikke mestrer så skjer det en utvikling. Jeg vil 

derfor argumentere for at […] det er viktig å anerkjenne at det er hele mennesker som 

sitter på skolebenken. Det er unge personligheter i utvikling. Det er subjekter som 

lærer seg selv noe[…] (Sørensen, P. M. 2005a s. 457). Innenfor rammen som skissert 

ovenfor kan man bruke salutogenese og empowerment som redskaper for utvikling. 

I en opplæringssituasjon bør det være fokus både på elevenes eksistens og essens, 

jamfør forordet. Et eksistensialistisk mål kan være å redusere det oppfattede gapet 

mellom hva en har og hva en ønsker, jamfør multiple discrepancies theory som ble 
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presentert tidligere. Et eksistensielt / essensielt mål kan være å øke bevisstheten på 

hva som skaper flow for å utnytte dette i en opplæringssituasjon. Dette handler blant 

annet om at elevene må vite hva de skal gjøre, de må få feedback på hva de gjør og 

hans eller hennes dugelighet må matche utfordringene. Et annet eksistensielt / 

essensielt mål kan være å tilrettelegge for å øke elevenes sense of coherence gjennom 

å vektlegge forståelighet, håndterbarhet og meningsfullhet. 
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5. Konklusjoner 

I innledningen av oppgaven presenterte jeg blant annet problemstillingen og de tolv 

forskningsspørsmålene som ble utledet av denne. I denne delen vil jeg derfor foreta 

noen konkrete slutninger med dette som utgangspunkt. 

Når det gjelder selve problemstillingen er det en hovedkonklusjon at jeg finner flere 

sammenhenger mellom livskvalitet på skolen og sense og coherence for henholdsvis 

hørselshemmede og normalthørende i vanlig skole på ungdomstrinnet. 

Det hørselshemmede utvalget hadde en gjennomsnittlig livskvalitet på skolen på 

162,12 mens det normalthørende utvalget hadde en gjennomsnittlig livskvalitet på 

skolen på 152,69. 

Jeg fant ingen sammenheng mellom livskvalitet på skolen og kjønn for den 

hørselshemmede populasjonen. Hvorvidt det er konkrete kjønnsforskjeller i den 

normalthørende populasjonen er usikkert da det kan vises til at det både er funnet 

slike forskjeller og at det ikke er gjort det, jamfør drøftingsdelen. 

Jeg fant ingen sammenheng mellom livskvalitet på skolen og trinn for den 

hørselshemmede populasjonen. Hvorvidt det er konkrete trinnforskjeller i den 

normalthørende populasjonen er usikkert da det kan vises til at det både er funnet 

slike forskjeller og at det ikke er gjort det, jamfør drøftingsdelen. 

Videre fant jeg negativ sammenheng mellom livskvalitet på skolen og 

gjennomsnittlig gruppe-/klassestørrelse for den hørselshemmede populasjonen. For 

den normalthørende populasjonen fant jeg ikke noen sammenheng. 

For den hørselshemmede populasjonen fant jeg at gruppe-/klassestørrelsen 15–21 

elever var best for deres livskvalitet på skolen. Mindre gruppe-/klassestørrelser fikk 

jeg ikke undersøkt. 
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Jeg fant at Norge har bedre livskvalitet på skolen enn Hellas, men dårligere enn 

Skottland for 9. og 10. trinn. Jeg vil likevel ikke dra en sikker konklusjon om 

forholdet mellom disse nasjonenes livskvalitet på skolen med henvisning til 

forutgående drøfting. 

Det hørselshemmede utvalget hadde en gjennomsnittlig sense of coherence på 31,37 

og det normalthørende utvalget hadde en gjennomsnittlig sense of coherence på 

31,41. 

Videre fant jeg kjønnsforskjeller både for den hørselshemmede og normalthørende 

populasjonen. På grunn av at det er gjort undersøkelser knyttet til sense of coherence 

hvor man finner kjønnsforskjeller og undersøkelser hvor man ikke finner 

kjønnsforskjeller (jamfør drøftingsdelen), forblir derimot konklusjonen usikker. 

Jeg fant ikke trinnforskjeller for den hørselshemmede populasjonen. For den 

normalthørende populasjonen fant jeg trinnforskjeller. På grunn av det er gjort funn 

knyttet til sense of coherence hvor man finner trinnforskjeller og funn hvor man ikke 

finner dette (jamfør drøftingsdelen), forblir konklusjonen usikker. 

Jeg fant ikke noen sammenheng mellom sense of coherence og gjennomsnittlig 

gruppe-/klassestørrelse for henholdsvis den hørselshemmede og normalthørende 

populasjonen. For den hørselshemmede populasjonen var det nesten signifikant. 

Videre fant jeg at den hørselshemmede populasjonen hadde bedre sense of coherence 

i gruppe-/klassestørrelsen 15–21 elever enn den normalthørende populasjonen. Den 

normalthørende populasjonen hadde bedre sense of coherence enn den 

normalthørende populasjonen i gruppe-/klassestørrelsen 30–39 elever. 

Det er en signifikant sammenheng mellom livskvalitet på skolen og sense of 

coherence uavhengig av kjønn, trinntilhørighet og gruppe-/klassestørrelsene 15–21, 

22–29 og 30–39 elever. Det kan tyde på at det foreligger en flerfaktorforklaring bak 

forholdet mellom de to hovedvariablene. 
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6. Veien videre 

Som tidligere nevnt inneholder instrumentet Livskvalitet på skolen ett åpent spørsmål 

som ikke ble analysert på grunn av oppgavens omfang. Spørsmålet var: Hva tror du 

kunne gjøre livet ditt på skolen bedre? Nevn én eller flere ting! Til sammen 214 

elever besvarte dette spørsmålet. Det vil være naturlig å følge opp svarene deres 

senere i form av en kvalitativ analyse hvor noe av formålet kan være å undersøke om 

det fremkommer andre kategorier enn hva gjeldende instrument allerede inneholder. 

Instrumentet Livskvalitet på skolen kan kritiseres for å ha for mange spørsmål. Som 

tidligere nevnt ble det ikke endret på grunn av at sammenligningsgrunnlaget med 

Skottland og Hellas hadde da forsvunnet. Det kan like fullt være aktuelt å 

gjennomføre en faktoranalyse hvor formålet kan være å redusere antall spørsmål. 

Man kan også jobbe med å tilpasse instrumentet i større grad til det norske forhold, 

jamfør tidligere drøfting. 

Hvorvidt man kan hevde at sense of coherence er et stabilt psykologisk karaktertrekk 

eller mer en tilstand som kan påvirkes er for ungdommer vanskelig å si så mye om ut 

fra gjeldende forskning. Det ligger en utfordring i å kunne si noe mer om dette i 

fremtidig forskning. 

Karakteristikkene av de hørselshemmede og normalthørende populasjonene for 

livskvalitet på skolen og sense of coherence viste at man finner både likheter og 

ulikheter. For den hørselshemmede populasjonen spesielt fremkom gruppe-

/klassestørrelsen som en viktig variabel både for livskvalitet på skolen og sense of 

coherence. Å forfølge dette sporet videre i form av mer forskning anbefales for denne 

populasjonen. For den normalthørende populasjonen spesielt fremkom det 

trinnforskjeller for både livskvalitet på skolen og sense of coherence. Dette kan det 

være interessant å forfølge videre i form av mer forskning. 
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Den signifikante sammenhengen mellom livskvalitet på skolen og sense of coherence 

er nå kjent. Hvordan det kausalt henger sammen er ennå ukjent. Her ligger det en 

utfordring for fremtidig forskning. 
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20. feb. 2006 

Audiopedagogtjenesten i Xxx 
 
 
 
 
 
SØKNAD OM TILGANG TIL DATA I TILKNYTNING TIL SKRIVING AV MASTEROPPGAVE 
 

Det vises til tidligere samtaler og orientering vedrørende min masteroppgave i spesialpedagogikk.  

Jeg skal gjennomføre en anonym spørreundersøkelse blant hørselshemmede (unntatt 
deltidselever og elever med tilleggshandikap) og deres medelever i vanlig skole på ungdomstrinnet 
i fylkene Xxx, Xxx og Xxx. 

Det søkes med dette om å få tilgang til data fra Deres register som gjør at jeg kan få kontaktet de 
aktuelle skolene i Xxx. 

Det hadde også vært fint med et anbefalingsbrev til skolene. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Tommy A. Våge 
 
 

 
 

 

Tommy A. Våge Maridalsveien 164 b, 0461 OSLO 
E-post: tommyav@student.uv.uio.no 
Mob. 472 84 349 
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Tommy A. Våge     Maridalsveien 164 b, 0461 OSLO 
       Tlf. privat 47284349 
        
6. april 2006 
 
XXX 
 
 
 
 
DATAINNSAMLING TIL MASTEROPPGAVE VED INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK, 
UNIVERSITETET I OSLO 
 
Det vises til hyggelig telefonsamtale vedrørende datainnsamlingen til min masteroppgave i spesialpedagogikk. 
 
I masteroppgaven gjennomfører jeg en anonym spørreundersøkelse blant hørselshemmede og deres medelever 
på ungdomstrinnet. Den hørselshemmede eleven skal ikke være omfattet av noe tillegghandikap eller være 
deltidselev. For alle elevene gjelder det at de må kunne lese og skrive. 
 
Spørreskjemaet inneholder blant annet de to variablene "Livskvalitet på skolen" og "Sense of coherence". 
"Livskvalitet på skolen" forsøker å si noe om elevenes skoleliv. "Sense of coherence" angår forskjellige sider ved 
livet. Navn på skole blir ikke registrert. 
 
Prosjektet er fremlagt for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS og er ikke omfattet av 
personopplysningsloven. Fylkesaudiopedagogtjenesten ved XXX anbefaler undersøkelsen (se vedlegg). 
 
Resultatene fra masteroppgaven vil tilbakeføres til fylkesaudiopedagogtjenesten og Statped slik at de kan 
forbedre gjeldende tjenester overfor kommuner og fylkeskommuner med hørselshemmede elever. De skolene 
som deltar i undersøkelsen vil få tilsendt kopi av masteroppgaven på forespørsel. 
 
 
Praktiske opplysninger: 
 
- Spørreundersøkelsen gjennomføres i gruppen/klassen til aktuell hørselshemmet elev. 
- Kontaktlærer eller annen person som gjennomfører spørreundersøkelsen svarer på et praktisk spørsmål på 
eget ark (se vedlegg). 
- Det er særdeles viktig at den hørselshemmede eleven deltar i spørreundersøkelsen. Han eller hun fyller ut eget 
spørreskjema som har to ekstra spørsmål på side 2. Dette ligger øverst i bunken med spørreskjemaer til elevene 
og er påklistret en gul lapp (se vedlegg). 
- Elevene vil bruke 15 til 20 minutter på å fylle ut spørreskjemaet. 
- Ferdigfrankert svarkonvolutt følger vedlagt. 
 
Ta gjerne kontakt med undertegnende ved eventuelle spørsmål. 
 
 
Vedlegg: 
- kopi av brev fra XXX 
- 1 spørreskjema til kontaktlærer eller annen person som gjennomfører spørreundersøkelsen. 
- 1 spørreskjema til den hørselshemmede eleven som er merket med gul lapp og 30 spørreskjemaer til 
medelevene. 
- 1 ferdigfrankert svarkonvolutt. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
Tommy A. Våge 
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SAMTYKKEERKLÆRING 
 
Denne samtykkeerklæringen er laget for intern bruk på skolen. 
 
Jeg/vi gir med dette mitt/vårt samtykke til at vår sønn/datter kan delta i en anonym 
spørreundersøkelse knyttet til en masteroppgave ved Institutt for spesialpedagogikk, 
Universitetet i Oslo. 
 
Alle opplysninger vil bli behandlet på en slik måte at ingen kan finne ut hvem som har svart. 
Prosjektet er fremlagt for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS og er ikke omfattet av 
personopplysningsloven. 
 
Spørreundersøkelsen gjennomføres av kontaktlærer eller annen person tilsatt ved skolen og 
returneres pr. post til student Tommy A. Våge. 
 
Ved å ta kontakt med skolen kan du/dere få se spørreskjemaet på forhånd. 
 
 
 
 
Sted 
 

Dato 

Underskrift 
 
Underskrift 
 
Underskrift 
 
 
Fra fylte 15 år underskriver eleven selv samtykkeerklæringen. Foreldre eller andre med foreldreansvar kan og 
bør medunderskrive samtykkeerklæringen sammen med elever i aldersgruppen 15-18 år. 
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”LIVSKVALITET PÅ SKOLEN” OG ”SENSE OF COHERENCE” 
 

Dette spørreskjemaet er en del av en masteroppgave som gjennomføres ved Institutt 

for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. 

 

Det inneholder blant annet variablene ”Livskvalitet på skolen” og ”Sense of 

coherence”. ”Livskvalitet på skolen” forsøker å si noe om skolelivet. ”Sense of 

coherence” angår forskjellige sider ved livet. 

 

Det er frivillig om du vil delta. Du skal ikke skrive navn på skjemaet. Alle 

opplysninger vil bli behandlet slik at ingen kan finne ut hvem som har svart. Prosjektet 

er fremlagt for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 

 

 

  

På forhånd takk for hjelpen. 

 

 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Tommy A. Våge 
mastergradsstudent ved UiO    
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Sett ett kryss pr. utsagn. Vær sikker på at du besvarer alle utsagnene. 

 

 

Jeg er: 

 

 Gutt. 

 Jente. 

 

 

Jeg går på skole i: 

 

 Xxx. 

 Xxx. 

 Xxx. 

 

 

Jeg er elev på: 

 

 8. trinn. 

 9. trinn. 

 10. trinn. 

 

 

Jeg bruker vanligvis: 

 

 Cochlea implantat. 

 Annet høreapparat. 

 Begge deler. 

 Ingen av delene. 

 

 

Jeg vil helst at andre som snakker med meg skal bruke: 

 

 Norsk uten tegnstøtte. 

 Norsk med tegnstøtte. 

 Norsk tegnspråk. 
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Sett ett kryss pr. utsagn. Vær sikker på at du besvarer alle utsagnene. 

 

 

Jeg er: 

 

 Gutt. 

 Jente. 

 

 

Jeg går på skole i: 

 

 Xxx 

 Xxx. 

 Xxx. 

 

 

Jeg er elev på: 

 

 8. trinn. 

 9. trinn. 

 10. trinn. 
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LIVSKVALITET PÅ SKOLEN 
 
Nedenfor er der en samling av utsagn om ditt skoleliv. Sett ring rundt det tallet som best beskriver hvor sterkt 
du er enig eller uenig med hvert utsagn, ved å bruke skalaen nedenfor. Prøv å huske at alle utsagnene refererer 
til skoleåret du er inne i nå. Der er ingen riktige eller gale svar. Vær sikker på at du besvarer alle utsagnene. 
Det er et eksempel nedenfor. 
 
 

1 = Sterkt uenig 
2 = Uenig 
3 = Enig 

    4 = Sterkt enig 
 
 
Eksempel 
For eksempel dersom du skulle svare på utsagnet ”Jeg liker å jobbe i gruppe / klasse”. 
Dersom du setter en sirkel rundt 1 betyr det at du er sterkt uenig i utsagnet ”Jeg liker å jobbe i gruppe / klasse”. 
Dersom du setter en sirkel rundt 2 betyr det at er uenig i utsagnet ”Jeg liker å jobbe i gruppe / klasse”. 
Dersom du setter en sirkel rundt 3 betyr det at du er enig i utsagnet ”Jeg liker å jobbe i gruppe / klasse”. 
Dersom du setter en sirkel rundt 4 betyr det at du er sterkt enig i utsagnet ”Jeg liker å jobbe i gruppe / klasse”. 
 
  1. Jeg er fornøyd med variasjonen av fag som det blir undervist i på skolen. 
  2. Jeg er fornøyd med antall fag jeg tar på skolen. 
  3. Jeg er fornøyd med timeplanen på skolen. 
  4. Jeg liker de daglige aktivitetene i gruppen / klassen. 

   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 

 
  5. Jeg liker å jobbe i gruppe / klasse. 
  6. Jeg er fornøyd med innsatsen min når vi jobber i gruppe / klasse. 
  7. Jeg er fornøyd med anledningene jeg har til å delta aktivt i gruppen / klassen. 
  8. Jeg føler jeg kan håndtere oppgavene i gruppen / klassen som gis av læreren. 

   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 

 
  9. Jeg liker måten jeg får undervisning på i gruppen / klassen. 
10. Jeg er fornøyd med hvordan lærerne svarer når jeg spør om noe. 
11. Jeg liker å snakke med lærerne i gruppen / klassen. 
12. Jeg liker hjemmearbeidet jeg får av lærerne. 

   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 

 
13. Jeg liker måten oppgavene skifter fra tema til tema i timen. 
14. Jeg liker sjansen lærerne gir meg til å utforske forkjellige temaer i dybden. 
15. Når jeg forlater gruppen / klassen føler jeg at jeg har fått svar på alle spørsmålene 
mine. 
16. Jeg er fornøyd med mengden tid brukt på forskjellige oppgaver i gruppen / klassen 
på skolen. 

   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
    
   1      2      3      4 

 
17. Arbeidet i gruppen / klassen får meg til å tenke mye. 
18. Jeg liker å lære nye og forskjellige ting på skolen. 
19. Kunnskapen jeg får på skolen får meg til å tenke på ting. 
20. Jeg får god anledning til å utveksle kunnskap med de andre i gruppen / klassen. 

   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 

 
21. Jeg føler meg fri til å velge mellom forskjellige oppgaver og aktiviteter på skolen. 
22. Jeg synes erfaringene jeg gjør på skolen er interessante for meg som person. 
23. Jeg mener at undervisningen på skolen passer med min egen måte å lære nye ting på. 
24. Jeg er fornøyd med aktiviteter som foregår utenfor gruppe-/klasserommet på skolen. 

   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
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1 = Sterkt uenig 
2 = Uenig 
3 = Enig 

    4 = Sterkt enig 
 
25. Jeg synes at prøver og eksamener er en god måte å måle mine prestasjoner på. 
26. Jeg synes at jeg får de karakterene jeg fortjener på skolen. 
27. Jeg synes at lærernes kommentarer til karakterene mine hjelper meg å forbedre 
arbeidet mitt på skolen. 
28. Jeg er fornøyd med innsatsen min på prøver / eksamener. 

   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
    
   1      2      3      4 

 
29. Jeg føler at jeg blir behandlet med respekt av de ansatte på skolen. 
30. Jeg mener jeg blir rost nok når jeg utretter noe på skolen. 
31. Jeg mener at skolens regler er romslige nok for meg. 
32. Jeg føler meg velkommen på skolen. 

   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 

 
33. Jeg liker å være elev. 
34. Jeg er stolt av skolen min. 
35. Mine egne forventninger blir godt oppfylt på skolen. 
36. Jeg er fornøyd med interessen foreldrene mine viser for livet mitt på skolen. 

   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 

 
37. Jeg opplever at læreren min / andre ansatte er der for meg når jeg har problemer på 
skolen. 
38. Jeg opplever at vennene mine er der for meg når jeg har problemer på skolen. 
39. Jeg er fornøyd med støtteapparatet skolen tilbyr meg hvis jeg har problemer. 
40. Jeg opplever at mine foreldre er der for meg når jeg har problemer på skolen. 

   1      2      3      4 
    
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 

 
41. Jeg synes at skolen hjelper meg til å forstå mine styrker og svakheter. 
42. Jeg synes at skolen hjelper meg å utvikle nye ferdigheter. 
43. Jeg synes at skolen hjelper meg med å velge en framtidskarriere. 
44. Jeg synes at skolen hjelper meg å møte kravene i en fremtidig jobb. 

   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 

 
45. Jeg er generelt fornøyd med forholdet jeg har til mine lærere. 
46. Jeg er fornøyd med forholdet jeg har til de andre ansatte på skolen som ikke er 
lærere. 
47. Jeg er fornøyd med forholdet mitt til de andre elevene på skolen. 
48. Jeg er fornøyd med forholdet jeg har til mine venner på skolen. 

   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
    
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 

 
49. Jeg er fornøyd med mulighetene til å drive idrett på skolen. 
50. Jeg synes at skolen min er tilfredsstillende møblert. 
51. Jeg er fornøyd med tilgangen til sosiale møtesteder for å treffe vennene mine i 
friminuttene. 
52. Jeg synes at mulighetene for å få kjøpt mat på skolen er tilfredsstillende. 

   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
 
   1      2      3      4 

 
53. Jeg finner utsmykningen på skolen min tilfredsstillende. 
54. Jeg finner utstyret på skolen min tilfredsstillende. 
55. Jeg synes at skolen er ganske nær hjemmet mitt. 
56. Jeg føler meg trygg på skolen. 

   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 
   1      2      3      4 

 
Hva tror du kunne gjøre livet ditt på skolen bedre? Nevn én eller flere ting! 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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SENSE OF COHERENCE 
 
Nedenfor er der noen spørsmål som angår forskjellige sider ved livet. Hvert spørsmål har 5 mulige 
svar. Sett kryss ved det svaret du mener passer for deg. 
 
 
1. Hvor ofte føler du at du egentlig ikke bryr deg om det som foregår rundt deg? 
 
 Aldri. 
 Sjelden. 
 Av og til. 
 Ofte. 
 Svært ofte. 
 
2. Hvor ofte har du tidligere blitt overrasket over oppførselen til folk du trodde du kjente godt? 
 
 Aldri. 
 Sjelden. 
 Av og til. 
 Ofte. 
 Svært ofte. 
 
3. Hvor ofte har det hendt at mennesker du stolte på, har skuffet deg? 
 
 Aldri. 
 Sjelden. 
 Av og til. 
 Ofte. 
 Svært ofte. 
 
4. Hvor godt tror du at du vil like tingene du kommer til å gjøre i fremtiden? 
 
 Svært dårlig. 
 Dårlig. 
 Sånn passe. 
 Godt. 
 Svært godt. 
 
5. Hvor ofte føler du deg urettferdig behandlet? 
 
 Aldri. 
 Sjelden. 
 Av og til. 
 Ofte. 
 Svært ofte. 
 
6. Hvor ofte er du i situasjoner der du ikke vet hva du skal gjøre? 
 
 Aldri. 
 Sjelden. 
 Av og til. 
 Ofte. 
 Svært ofte. 
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7. Hvor godt liker du tingene du gjør til daglig? 
 
 Svært dårlig. 
 Dårlig. 
 Sånn passe. 
 Godt. 
 Svært godt. 
 
8. Hvor ofte hender det at du selv ikke forstår hva du selv føler og tenker? 
 
 Aldri. 
 Sjelden. 
 Av og til. 
 Ofte. 
 Svært ofte. 
 
9. Hvor ofte hender det at du har følelser og tanker som du helst ikke ville hatt? 
 
 Aldri. 
 Sjelden. 
 Av og til. 
 Ofte. 
 Svært ofte. 
 
10. Mange mennesker føler seg som tapere i visse situasjoner. Hvor ofte har du følt det slik? 
 
 Aldri. 
 Sjelden. 
 Av og til. 
 Ofte. 
 Svært ofte. 
 
11. Hvor ofte føler du at du ikke henger med på det som skjer rundt deg? 
 
 Aldri. 
 Sjelden. 
 Av og til. 
 Ofte. 
 Svært ofte. 
 
12. Hvor ofte føler du at det er lite mening i det du driver med til daglig? 
 
 Aldri. 
 Sjelden. 
 Av og til. 
 Ofte. 
 Svært ofte. 
 
13. Hvor ofte hender det at du ikke har kontroll over følelsene dine? 
 
 Aldri. 
 Sjelden. 
 Av og til. 
 Ofte. 
 Svært ofte. 
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Til kontaktlærer eller annen person som gjennomfører spørreundersøkelsen 
 
Før du deler ut spørreskjemaene er det fint om du leser brevet ”Datainnsamling til 
masteroppgave ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo”. 
 
NB! Det er svært viktig at den hørselshemmede eleven deltar i spørreundersøkelsen. 
 
 
 
Hvor mange elever i gruppen/klassen, uavhengig av tilstedeværelse, deltok ikke i 
spørreundersøkelsen? 
 
Antall gutter: _______ 
Antall jenter: _______ 
 
 




