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Sammendrag 

Bakgrunn for egen undersøkelse 

Barn er predisponerte for å delta i sosialt samspill med nærpersoner i omgivelsene. Den 

vanligste kommunikasjonsformen mellom mennesker er via talespråket. For å utvikle tale er 

auditiv stimulering avgjørende. Barn som er prelingualt døve, blir avskåret fra 

hørselsinntrykk, og mister dermed muligheten til å utvikle talespråk på linje med barn som 

har en normal hørsel. Har barnet i tillegg andre funksjonsnedsettelser, gir dette ytterligere 

utfordringer med hensyn til barnets muligheter for kommunikasjon med andre. Dersom barnet 

får operert inn cochleaimplantat (CI), kan det ta imot lydinntrykk og utvikle hørsel. På den 

måten får barnet en mulighet til å utvikle talespråk. Det er imidlertid ikke alle barn med 

sammensatte funksjonsvansker og cochleaimplantat som utvikler talespråk. For denne gruppe 

barn er det vesentlig å søke å finne hvilken nytte de kan ha av cochleaimplantat. 

Formål og problemstilling 

Oppgavens formål er todelt. Hovedhensikten er først å undersøke hvordan foreldre til fire 

barn med sammensatte funksjonsvansker har opplevd at CI har fungert for deres barn. Et 

annet mål med studien er å finne frem til et redskap/spørreskjema som kan gi mer informasjon 

om effekten av CI-bruk hos barn med sammensatte vansker. Dette er utgangspunktet for 

følgende to problemstillinger:   

Problemstilling 1: Hvordan opplever foreldre til barn med sammensatte funksjonsvansker 

barnets språkferdigheter og livskvalitet etter implantering av cochleaimplantat? 

Problemstilling 2: Hvordan kan et spørreskjema utformes for å kunne besvare effekten av CI- 

bruk i forhold til språk og livskvalitet hos barn med sammensatte funksjonsvansker? 

Metode og utvalg 

Egen undersøkelse har en kvalitativ tilnærming med intervju som metode. Utvalget er på fire 

barn med sammensatte funksjonsvansker og cochleaimplantat. Grunnet barnas manglende 

evne til å gi informasjon relevant for problemstillingene, ble foreldre, i denne undersøkelsen 

presentert av mor, brukt som informanter. Barna er tilknyttet Oslo Universitetssykehus, og 

mødrene ble, av hensyn til taushetsplikten, kontaktet av ansatte der.  
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Intervjuene ble foretatt med utgangspunkt i to spørreskjemaer og en intervjuguide. 

Spørreskjemaene skulle søke å avdekke effekt av CI-bruk hos barn med sammensatte 

funksjonsvansker (problemstilling 1). Intervjuguiden har til hensikt å innhente informasjon 

vedrørende spørreskjemaet «Taleoppfattelse, språkferdigheter og livskvalitet hos personer 

som har fått cochleaimplantat som barn», slik at dette kan videreutvikles, samt innhente 

informasjon vedrørende det andre spørreskjemaet «The Pediatric Quality of Life Inventory» 

(PedsQL), slik at dette kan vurderes med tanke på egnethet i forhold til målgruppen. 

(problemstilling 2).  

Funn og oppsummering  

Funn i egen undersøkelse kan vise at barna ut fra problemstilling 1 har nytte av 

cochleaimplantat. Brukstid for CI er sterkt varierende (1,5 – 11 år), men de har alle utviklet en 

bedre språkforståelse. Tre av barna benytter seg av tegn som støtte, mens det fjerde barnet 

bruker tegnspråk ved siden av talespråk. De to barna som har hatt CI lengst, 5 og 11 år, har et 

bedre utviklet talespråk og kan si setninger, mens de to andre barna, som har hatt CI i 1,5 og 2 

år sier enkelte ord eller ordliknende ord. Ut fra mors utsagn har alle fire god livskvalitet. Dette 

er funn som støttes av internasjonale studier der det beskrives at barn med sammensatte 

funksjonsvansker og cochleaimplantat har nytte ev CI til tross for at ikke alle utvikler 

talespråk, samt at de får bedre livskvalitet.  

Ut fra problemstilling 2, ble spørreskjemaet «Taleoppfattelse, språkferdigheter og livskvalitet 

hos personer som har fått cochleaimplantat som barn» videreutviklet. Et nytt spørreskjema, 

som forhåpentligvis favner flere brukergrupper, er vedlagt oppgaven. Spørreskjemaet 

«PedsQL» er standardisert og kan ikke endres, men ut fra informantenes utsagn ser det ut til 

at dette spørreskjemaet mangler noen svaralternativer for å favne målgruppen. Videre er 

spørsmålene negativt vinklet noe som kan føre til misforståelser. 
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Forord 

En interesse for barn med sammensatte funksjonsvansker har utviklet seg til å inkludere de 

barna som har hørselsvansker i tillegg til sine sammensatte vansker. Dette har resultert i en 

oppgave om hvordan det går med fire barn som har sammensatte funksjonsvansker og 

cochleaimplantat i forhold til språkutvikling og livskvalitet. Jeg har i tillegg vært så heldig å 

få være med å utarbeide et spørreskjema, sammen med Ona Bø Wie og ansatte ved CI-teamet 

ved Oslo Universitetssykehus, som skal brukes for å kartlegge språk og livskvalitet hos alle 

som har fått cochleaimplantat som barn. Det har vært en spennende og krevende prosess som 

nå er avsluttet.  

En stor takk til min veileder Ona Bøe Wie, som har tatt seg god tid til å lytte til meg, og gi 

meg råd, støtte og konstruktive tilbakemeldinger. Og en like stor takk til Eva-Signe 

Falkenberg som mot slutten av semesteret fikk en ekstra veilederoppgave. Hun satte seg inn i 

oppgaven, gav meg tid, forklaringer og nyttig feedback. Dere gir begge av dere selv, noe som 

for meg har vært verdifullt. 

Takk til mamma, pappa, lillesøster Brita og gode venner for oppmuntring gjennom disse 

årene. Ikke minst takk til min kjære Erik som alltid støtter meg i mine valg.  

Det har vært nyttige treff med mine medstudenter, ikke minst Bjørg som alltid har tid til en 

prat. 

 

Bærum, juni 2013 

Katrine Strømme  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for valg av oppgave 

Språk og kommunikasjon er et vesentlig element i alt mennesker foretar seg, og kan ses på 

som et grunnlag for utvikling (Braadland, 2005; Tetzchner, et al., 1993). Den måten de fleste 

mennesker kommuniserer på i dag, er ved å benytte talespråket (Braadland, 2005). Ut fra dette 

kan det sies at talespråk er vesentlig i vår kommunikasjon med andre.  

I Norge fødes det cirka 35 døve og 150 sterkt tunghørte barn hvert år (Statens Helsetilsyn, 

7:2001). Dette er cirka en pr. tusen levende fødte barn (Sosial- og helsedirektoratet, 2006). Av 

disse har omtrent 30-40 prosent tilleggsvansker (Hans, England, Prowse, Young, & Sheehan, 

2010; Johnson & Wiley, 2009; Waltzman, 2009). Barn som er prelingualt døve blir avskåret 

fra hørselsinntrykk, og mister dermed muligheten til å utvikle talespråk på linje med barn som 

har en normal hørsel (Falkenberg & Kvam, 2012). De får dermed større utfordringer i forhold 

til å etablere kommunikasjon med sine nærmeste og med andre mennesker.  

I henhold til litteraturen er hørselsvansker overrepresentert blant gruppen med 

utviklingshemning (Rognhaug & Gomnæs, 2012). Dette innebærer at det er forholdsmessig 

flere barn som er hørselshemmede blant de som har en utviklingshemning enn blant barn som 

har en normal utvikling. Eksempelvis viser studien av Hans et al. (2010), at blant barn med 

Down syndrom, har 38-78 % hørselsvansker mot ellers 2,5 % i normalbefolkningen. En nyere 

studie utført av Auseng et al. (2013) viser at forekomsten av hørselstap i denne gruppen er 

rundt 35 %. Det er flere funksjonsvansker som, alene eller sammen, kan opptre sammen med 

en hørselsvanske. Det kan for eksempel være Cerebral Parese (CP), synsvansker, autisme 

og/eller epilepsi. 

Et hørselstap gir forsinket språkutvikling med ringvirkninger til barns personlige og sosiale 

liv, samt muligheter til utdanning og yrkesdeltakelse (Wie, Falkenberg, Tvete, Bunne, & 

Osnes, 2011). Dersom barnet i tillegg har andre funksjonsnedsettelser i tillegg til sitt 

hørselstap, kan det gi ytterligere utfordringer med hensyn til barnets muligheter til å 

kommunisere med andre. Barn som har sammensatte funksjonsvansker har svake og 

annerledes signaler enn andre barn (Horgen, 2010). Eksempler på dette kan være at de strever 

med blikkontakt, smiler sjeldnere enn andre barn, eller produserer mindre lyder enn andre 

barn. Samlet kan disse faktorene medvirke til at de har vanskeligheter med å etablere et godt 

samspill og god kommunikasjon med foreldre og andre nærpersoner (Lorentzen, 2009).   
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1.2 Aktualisering  

Moderne medisinske teknikker har de siste 20 årene utviklet en ny og revolusjonerende 

behandlingsmetode, som gir døve og sterkt tunghørte muligheten til å utvikle hørsel og 

dermed oppfatte talespråket (Falkenberg & Kvam, 2012).   

I Norge fikk det første døvfødte barn tildelt cochleaimplantat (CI) i 1988 (Wie, 2005).  I dag 

får ca. 95% av barna som har mistet hørselen tilbud om CI. De fleste takker ja til tilbudet 

(Wie et al., 2011). Barn som får operert inn cochleaimplantat erverver ikke hørsel uten videre, 

men må lære seg å tolke lydene som kommer fra implantatet. Dette er en tidkrevende prosess, 

som krever tverrfaglig samarbeid og pedagogisk oppfølging, slik at barnet kan få optimalt 

utbytte av cochleaimplantatet (Falkenberg & Kvam, 2012).  

I følge Berlinger & Eisenberg (ref. i Johnson og Wiley, 2009) viser tidligere studier at det var 

sjelden barn med sammensatte funksjonsvansker fikk CI. Dette kan ha flere årsaker; En av 

disse var, som Berlinger & Eisenberg poengterer, at utvikling av tale- og skriftspråk ble sett 

på som den viktigste indikator på en vellykket behandling med CI (ibid.). Etter hvert ble det 

gjort erfaringer med å gi CI til barn som hadde en annen utviklingsprofil enn normalt 

fungerende hørselshemmede barn. Erfaringer fra disse studiene viser at bruk av CI til personer 

med sammensatte vansker, resulterte i flere og andre gevinster enn at personen utviklet 

talespråk  (Berritini, et al., 2008; Meinzen-Derr, Wiley, Grether, & Choo, 2009; Wiley, 

Jahnke, Meinzen-Derr, & Choo, 2005). Eksempler på gevinster kan være økt oppmerksomhet, 

økt deltakelse og økt språkforståelse generelt. Brown påpeker at utvikling innen CI-

teknologien var en medvirkende årsak til at det ble mulig å tilpasse implantatet til barn som 

ikke kan respondere og samarbeide slik som barn som har hørselstap som eneste 

funksjonsvanske  (Johnson & Wiley, 2009). Innføringen av hørselsscreening på alle nyfødte 

har videre medført at barn med et hørseltap kan få cochleaimplantat før en eventuell 

tilleggsvanske er diagnostisert, for eksempel autisme eller utviklingshemning 

(Helsedirektoratet, 2006; Johnson & Wiley, 2009). Med bakgrunn i blant annet denne 

teknologiske utviklingen og endring i synet på hva som ses på som suksess, får flere barn med 

sammensatte funksjonsvansker cochleaimplantat (Waltzman, 2009).  

Hvordan kan vi så kvalitetssikre at det faktisk er nyttig og riktig å gi CI til barn med store 

funksjonsvansker? Hvordan måle suksess når mange av barna ikke selv kan gi tilbakemelding 

på hvordan det oppleves å bruke CI, eller når de ikke kan delta i ordinære tale og språktester? 
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Hovedhensikten med denne undersøkelsen er å søke og avdekke hvordan foreldre til fire barn 

med sammensatte funksjonsvansker har opplevd at CI har fungert for deres barn. Et annet mål 

med denne studien er å utarbeide et redskap/spørreskjema som kan gi mer informasjon om 

effekten av CI-bruk hos barn med sammensatte vansker.  

Dette er utgangspunktet for følgende to problemstillinger:   

Problemstilling 1: Hvordan opplever foreldre til barn med sammensatte funksjonsvansker 

barnets språkferdigheter og livskvalitet etter implantering av cochleaimplantat? 

Problemstilling 2: Hvordan kan et spørreskjema utformes for å kunne besvare effekten av CI- 

bruk i forhold til språk og livskvalitet hos barn med sammensatte funksjonsvansker? 

Ut fra dette anses det som nødvendig å definere enkelte sentrale begrep. 

1.3 Sentrale begrep 

Noen begrep som anvendes i oppgaven utdypes kort i det følgende:  

Hørselshemning er en fellesbetegnelse som omfatter alle grader og typer av hørselstap, fra lett 

hørselstap til døv (Falkenberg & Kvam, 2012; Wie, 2005).  

For at et barn kan betegnes som døvt er hørselstapet er så stort at det hindrer oppfattelse av 

både egen og andres tale, selv ved hjelp av lyttetekniske hjelpemidler som høreapparat (ibid.). 

Prelingualt døve er barn som er blitt døve før de har tilegnet seg talespråk (Arlinger, 

Jauhiainen, & Hartwig Jensen, 2007; Wie, 2005). Det er ingen nøyaktig alder for hvor denne 

grensen går, men praktiske erfaringer tyder på en alder på rundt to år (Arlinger et al., 2007). 

Cochleaimplantat er enkelt forklart et elektrisk høreapparat for døve eller sterkt tunghørte. 

Apparatet stimulerer hørselsnervene elektrisk (Andersson, 2007; Wie, 2005).  

Auditiv nevropati kan kort beskrives med at personer som regel kan høre lyd, men har i 

varierende grad problemer med å skille mellom ulike lyder. Dermed får de problemer med å 

forstå og oppfatte tale (Statped, 2011). Det beskrives ofte som «skurr på linja», og påvirker 

hørselsinntrykkene (Oslo Universitetssykehus HF og Skådalen kompetansesenter, 2010).  

Ulike funksjonsvansker kan defineres ved hjelp av medisinske diagnoser fra for eksempel 

ICD-10  (World Health Organization, 2010), men i spesialpedagogisk sammenheng og i 

denne oppgaven kan andre beskrivelser, som barnets funksjon og hjelpebehov, gi mer 

mening. Dette er barn med ulike diagnoser og vansker, som samlet medfører et behov for 

varierende og individuell tilrettelegging.  
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Utviklingshemning defineres med utgangspunkt i definisjonen til American Association on 

Intellectual and Developmental Disabilities. Den er som følger: “Intellectual disability is a 

disability characterized by significant limitations both in intellectual functioning and in 

adaptive behavior, which covers many everyday social and practical skills. This disability 

originates before the age of 18», første avsnitt (AAIDD, 2010).  

Livskvalitet forstås som følgende: «En persons livskvalitet er høy i den grad personens bevisst 

kognitive og affektive opplevelser er positive, og lav i den grad personens bevisst kognitive 

og affektive opplevelser er negative» (Næss, 2011, s. 18).   

1.4 Avgrensning og oppbygging av oppgaven 

1.4.1 Avgrensning av oppgaven 

Oppgaven må ses på som todelt med hensyn til at den for det første skal undersøke hvordan 

det går med fire barn vedrørende deres utvikling av taleoppfattelse, språkferdigheter og 

livskvalitet. Den andre delen innebærer en utprøving av spørreskjema som jeg fikk delvis 

ferdig tilsendt fra Oslo Universitetssykehus (OUS). Analyse og drøfting vil derfor bli noe 

kortere innenfor hvert område enn dersom oppgaven hadde hatt en enhetlig målsetning. Teori, 

resultater og drøfting hva angår barna til informantene og deres taleoppfattelse, 

språkferdigheter og livskvalitet er tillagt størst vekt og vil derfor ta større plass i oppgaven 

enn utprøving av spørreskjema. 

Begrepet språk er tett sammenkoblet med kommunikasjon og vil bli brukt vekselvis. 

Undersøkelsen har fokus på kommunikasjon til barn med sammensatte funksjonsvansker som 

har fått cochleaimplantat. Det er stor variasjon med hensyn til hvor langt barn med 

sammensatte funksjonsvansker kommer i sin språkutvikling og presentert teori er relevant 

med utgangspunkt i barnas språkferdigheter ved undersøkelsens tidspunkt. Taleoppfattelse vil 

sidestilles med språkforståelse og forstås ut fra dette. Med dette som utgangspunkt er 

språkferdigheter og livskvalitet i fokus, og det vil derfor ikke redegjøres nærmere for hørsel. 

Problemstillingen innebærer ikke språklig analyse. Det blir derfor ikke omtalt.  

Når det gjelder teori vedrørende språkutvikling hos barn med sammensatte funksjonsvansker 

og cochleaimplantat, foreligger det ikke så mye litteratur om dette emnet. For å innhente 

litteratur er det blant annet søkt etter tidligere studier i databasene Bib Sys og Pub Med. 
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1.4.2 Oppbygging av oppgaven 

Kapittel to presenterer først relevant teori vedrørende språkets forankring med utgangspunkt i 

Vygotskij og sosialkunstruktivismen Deretter gjøres det kort rede for språk og 

kommunikasjon, samt relevant teori vedrørende språk og kommunikasjon hos normale barn. 

Videre følger en beskrivelse av hørselshemning, cochleaimplantat og dets virkemåte. 

Språkutvikling hos døve barn med CI er beskrevet med utgangspunkt i teori og empiri, før det 

følger en redegjørelse vedrørende barn med sammensatte funksjonsvansker, samt 

kommunikasjonsferdigheter hos disse. Deretter presenteres empiri angående barn med 

sammensatte funksjonsvansker og cochleaimplantat. Det redegjøres for livskvalitet, før det 

avslutningsvis i teorikapitlet kort presenteres teori relevant for spørreskjema. 

Kapittel tre er oppgavens metodedel. Det vil først bli redegjort for undersøkelsens metode. 

Videre beskrives utvalg, samt prosedyre for datainnsamling. Deretter redegjøres det for 

hvordan måleinstrument er utarbeidet, hva angår både egen undersøkelse og studien ved OUS.  

I det følgende beskrives analyse, før det følger en presentasjon av reliabilitet, validitet og 

generalisering. Til slutt i kapittel tre beskrives noen etiske overveielser i forbindelse med dette 

prosjektet. 

Kapittel fire presenterer og drøfter resultatene fra undersøkelsen. Først presenteres og drøftes 

resultatene fra intervjuene med mor vedrørende barnas taleoppfattelse, språkferdigheter og 

livskvalitet (problemstilling 1). Andre funn legges frem, før resultatene som omhandler 

utprøving av spørreskjemaet legges frem og drøftes (problemstilling 2). «The Pediatric 

Quality of Life Inventory» (PedsQL) er et standardisert spørreskjema og kan ikke endres, men 

det vil bli en kort refleksjon om hvorvidt dette ses på som et egnet kartleggingsverktøy for 

barn med sammensatte funksjonsvansker. Avslutningsvis presenteres kort hvordan egen 

undersøkelse har fungert som en pilotstudie.   

Kapittel 5 inneholder en todelt oppsummering av undersøkelsen. Først presenteres 

oppsummeringen i forhold til barnas taleoppfattelse, språkferdigheter og livskvalitet 

(problemstilling 1). Dernest presenteres oppsummeringen etter prøveintervjuene 

(problemstilling 2). Oppgaven avsluttes med noen kritiske refleksjoner og omkring egen 

oppgave samt veien videre. 
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2 Teori og tidligere forskning 

Følgende kapittel omhandler først en redegjørelse for språkets forankring, samt språk og 

kommunikasjon. Deretter presenteres kommunikasjon og språk i forhold til normalthørende 

barn. Videre presenteres kort teori og tidligere studier i forhold til språkutvikling hos døve 

barn med CI, før det redegjøres for sammensatte funksjonsvansker og hvordan 

kommunikasjonsferdigheter kan arte seg hos barn som er annerledes. Punkt 2.2.5 omhandler 

forskning relevant for kunnskapsfeltet i forhold til bruk av CI til barn med sammensatte 

funksjonsvansker. Avslutningsvis redegjøres det for begrepet livskvalitet, samt teori relevant 

for spørreskjema. 

2.1 Språkets forankring 

De siste tiårene har forskning vist at nyfødte barn har en medfødt evne til å stå i en 

kommunikativ relasjon med andre mennesker (Buckley, 2003; Lorentzen, 2009; Tetzchner, et 

al., 1993). Allerede ved to måneders alder ser man at spedbarn har en sikker kommunikativ 

kontakt med omsorgspersoner (Tronick, 2007). Studier viser at språk er en iboende biologisk 

utrustning hos barnet, men barnets miljø anses som betydningsfullt for barnets videre 

kognitive utvikling (Tetzchner, 2001).  

Ut fra dette er sosialkonstruktivismen et teoretisk perspektiv, noe Vygotskij er en representant 

for (ibid.). Sosialkonstruktivismens syn på utvikling og læring kan her ses på som relevant da 

barn med funksjonsvansker, som alle andre barn, er avhengig av samspill, omsorg og 

opplæring for å utvikle seg i ønsket retning. Vygotskij hevder at språk og tenkning har ulike 

røtter, men at de påvirker hverandre i utviklingen (Vygotskij, 2008). Dette er en syntese der 

både informasjonsprosessering og sosiale relasjoner har betydning for barnets utvikling 

(Tetzchner, et al., 1993).  

Spebarnet beskrives som et sosialt individ, og personlig identitet dannes gjennom samspill og 

kommunikasjon (Lorentzen, 2009). Barnet anses som nysgjerrig, aktiv og problemløsende. 

(Berk, 2009). Dette innebærer at utvikling og læring henger sammen med og oppstår som et 

resultat av samhandling, aktivitet og kommunikasjon med mennesker som er i barnets miljø 

(Lorentzen, 2009). Som Vygotskij uttrykte «gjennom andre blir vi oss selv» (ibid., s.28). I 

tråd med dette kan sammensatte funksjonsvansker gi sosiale, relasjonelle og 

utviklingsmessige vanskeligheter som kan påvirke barnets mulighet for optimal utvikling. 

Vygotskij mener at en funksjonshemning ikke kan ses på som en mangel i forhold til 
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normalutviklingen, men den gir opphav til unike utviklingsveier for hvert enkelt barn 

(Lorentzen, 2001). Hvordan andre forholder seg til funksjonshemningens sosiale og 

relasjonelle konsekvenser, er avgjørende for barnets utvikling. I følge Tetzchner (2000) er 

utviklingsprosesser forskjellig fra barn til barn. Det er ikke en bred vei, men et utall av 

kryssende stier som fører til omtrent det samme sluttpunktet. Men selv utviklingsstier som 

starter på samme sted, kan ha ulikt sluttpunkt. (ibid.). 

Et annet aspekt i barns utvikling er barnets nærmeste utviklingssone eller «den proksimale 

utviklingssone» (Berk, 2009; Vygotskij, 2008). Dette er et sentralt begrep hos Vygotskij og 

innebærer at et barn får tilstrekkelig hjelp av kompetente voksne til å løse en oppgave det selv 

ennå ikke mestrer. Gjennom dette samspillet etablerer barnet gradvis nye ferdigheter og 

kunnskap slik at oppgaven etter hvert mestres selvstendig. Dette innebærer at det et barn 

klarer med hjelp i dag, kan det klare alene i morgen. Ved at kompetente voksne gir barnet 

utfordringer som ikke er av vanskeligere karakter enn barnets utviklingsnivå tilsier, kan for 

eksempel voksne med høyere språkkompetanse stimulere barnet innenfor barnets nærmeste 

utviklingssone slik at barnets språk gradvis utvikles (Vygotskij, 2008). 

I forbindelse med barns språkutvikling er hjernens plastisitet en sentral faktor. De første 

leveårene er hjernen ung, plastisk og i rask utvikling Forskning viser at dette er en periode der 

hjernen har en sensitiv periode i forhold til å erverve språk (Berk, 2009; Hagtvedt, 2004). 

Dette innebærer blant annet at hjernen er mer mottakelig for stimulering enn senere i livet. 

Stimulering i denne perioden er vesentlig for utvikling av blant annet språk, tilknytning, 

intellekt og sanser. Får ikke nervecellene auditiv stimulering i den perioden hjernen 

gjennomgår størst utvikling, kan cellene spesialiseres til andre funksjoner (Giraud, Price, 

Graham, & Frackowiak, 2001; Finney, Fine, & Dobkins, 2001). Hos personer som har vært 

døve fra tidlig barnealder, er det funnet indikasjoner på at visuelle stimuli aktiverer 

nerveceller som vanligvis prosesserer auditive stimuli (Finney et al., 2001). En slik 

omorganisering kan føre til at en senere innlæring av talespråk kan hemmes (Wie, 2005).  

Barn som utvikler seg avvikende grunnet hørselsvansker og andre funksjonsnedsettelser, er en 

utsatt gruppe der barnets signaler og avvikende atferd kan vanskeliggjøre foreldres forsøk på 

å stimulere og etablere samspill (Tetzchner, et al., 1993). Dette påvirker barnets mulighet for 

utvikling av kommunikasjon og språk. En viktig forutsetning for positiv utvikling er at barnet 

i sin kommunikasjon erfarer at nærpersoner gir tilpasset informasjon til at de kan handle på en 

kompetent nok måte i situasjonen (ibid.). 
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2.2 Kommunikasjon og språk  

Språk er det verktøyet alle mennesker bruker for å uttrykke behov, følelser, meninger og for å 

beskrive verden (Braadland, 2005). Hvordan vi bruker språket, vil variere fra menneske til 

menneske, og fra kultur til kultur. Vårt ønske om kontakt og kommunikasjon med andre er 

grunnleggende i alle menneskers liv og avgjørende for all videre utvikling (Braadland, 2005; 

Tetzchner, et al., 1993).  

Å kommunisere kommer fra ordet communicare, som betyr å gjøre noe felles eller dele 

(Tetzchner, et al., 1993). I denne sammenhengen kan det være nyttig å beskrive Bateson sitt 

kommunikasjonsbegrep som omfatter samhandling i vid forstand (Johannessen, Kokkersvold, 

& Vedeler, 2001). Han redegjør for at alt vi foretar oss er kommunikasjon, og at det er 

vanskelig å si at mennesker ikke kan kommunisere. Dette innebærer et totalt 

kommunikasjonsbilde som inneholder mer enn bare ordene som sies. Atferd, gester, tonefall 

og kontekst er vesentlig for helheten, og disse elementene er uløselig knyttet opp mot 

hverandre. 

Habermas (1971) skriver at de som er aktører i en kommunikasjonssituasjon har som oppgave 

å finne ut av hverandres kommunikasjonskompetanse. Med det menes hvordan hver og en 

kommuniserer sine ønsker, behov og følelser. Dernest å kunne tilpasse egen væremåte slik at 

den enkelte får mulighet til å uttrykke seg, uten at noen oppgir sine intensjoner om å si sitt 

(Lorentzen, 2009). På denne måten kan kommunikasjonskompetansen bli likeartet, noe som 

kan muliggjøre at ulike perspektiv koples sammen og mening dannes. I et slikt lys kan 

kommunikasjon ses på som dialogisk (ibid.). I et dialogisk perspektiv kan språklig formidlet 

mening ses på som et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom de som deltar i samtalen 

(Dysthe, 2001). Mening skapes i interaksjonen eller dialogen mellom den som snakker og den 

som hører, skriver og leser. Dette støttes av Bahktin som i følgende sitat beskriver noe av sitt 

syn på den dialogiske modell og på kommunikasjon:   

Å være betyr å kommunisere dialogisk. Når dialogen opphører, opphører alt. Derfor 

må ikke og kan ikke dialogen på grunn av selve sitt vesen opphøre…En enkelt stemme 

avslutter ingenting og løser ingenting. To stemmer er et minimum for liv, et minimum 

for eksistens, (Lorentzen, 2001, s. 20) 

I dette perspektivet blir vår forståelse av egen identitet noe som oppstår i møter og samtaler 

med andre. Barnets behov for å kommunisere er vesentlig for alle barn, og spesielt for barn 

med sammensatte funksjonsvansker som har andre signaler enn barn uten funksjonsvansker.  
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2.2.1 Normale barns språkutvikling 

Innen sosialkonstruktivistiske teorier om språkutvikling tillegges det sosiale samspillet en 

avgjørende rolle i forbindelse med barns språkutvikling (Tetzchner, 2006). Teorier angående 

intersubjektivitet er beskrevet av blant andre av Stern, Trevarthen og Tronick  (Bråten, 2004; 

Stern, 1985; Tetzchner, et al., 1993; Tronick, 2007). De fremhever samspill som 

grunnleggende for barnets språkutvikling. Tronick (2007) og Stern (1985), beskriver at 

spedbarnet er iboende motivert for å kommunisere med andre. Med dette menes å etablere 

intersubjektivitet. Dette handler om at både barnet og samspillspartneren innehar forestillinger 

om hverandres ønsker, forventninger og opplevelser. Intersubjektivitet skaper et felles 

grunnlag for kommunikasjon der begge partene tar den andres perspektiv. I denne 

sammenheng er en bevissthet vedrørende felles oppmerksomhet vesentlig. (Berk, 2009; 

Tetzchner, 2001).  Dette betyr en virkelighet som er fylt av delt mening og en felles 

forståelse. Ny mening og forståelse skapes dermed gjennom menneskelig samhandling 

(Lorentzen, 2009).  

Rygvold hevder at «å tilegne seg språket er å utvikle ferdighet i å lytte og forstå hva som blir 

sagt, og å bruke ord og setninger for å formidle mening til andre.» (Rygvold, 2008, s. 229). 

Dette innebærer at språket gradvis tilegnes gjennom språklig samspill mellom barnet og 

personer i dets omgivelser uten noen form for formell læring.  

De første lydene spebarn lager som ikke har karakter av gråt, kommer gjerne i 2-3-måneders 

alderen (Tetzchner, et al., 1993). Disse utvikler seg, og ved seks, syv-måneders alder 

begynner barnet vanligvis å bable (Tetzchner, 2001). Dette innebærer gjerne konsonant-

vokal- stavelser som dadada, mamama, og kan være lyder barnet imiterer. (Tetzchner, et al., 

1993). Etter som barnet blir eldre imiterer det nye lyder. Lydene blir gradvis mer varierte, og 

ved ti måneders alder bærer de preg av å likne på det språket som barnet er omgitt av. Med 

dette menes ikke at barnet snakker med ord og setninger, men at bablingen får en intonasjon 

og trykk som likner språket i barnets nærmiljø. Dette blir sett på som et lydmessig grunnlag 

for de første ordene. Barnets babling (vokalisering) endrer gradvis karakter og får preg av å ha 

kommunikativ verdi.  Vokaliseringen kan ses på som en gradvis overgang mellom babling og 

vanlige ord eller mellom førspråklig og språklig tale (Tetzchner, 2001).  

Ved ett års alder forstår barnet navn på flere objekter og de responderer adekvat på enkle 

språklige oppfordringer (Buckley, 2003). Barnet viser forståelse for ord før det kan bruke 

ordet selv. Dette gjelder både enkeltord og flereordsytringer (Tetzchner, 2001). Dette kan ha 

flere årsaker. En av årsakene er at det krever mer å produsere ord enn å vise forståelse for det. 
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Dersom barnet har forståelse av et ord eller en setning, kan barnet vise at de forstår det som 

formidles ved å se eller reagere på en meningsfull måte i forhold til det som ble sagt (ibid.). 

Når det gjelder ekspressive språkferdigheter, er det vanlig at barnet ved den alderen sier sine 

første ord, men dette kan variere. Barnet i ett års alderen kombinerer ofte gester, syn og 

ord/lyder for å formidle sine behov (Buckley, 2003). De første ordene læres gjerne i den 

sosiale konteksten barnet er i, samt daglige rutiner.  I sitt andre leveår ser det ofte ut til at 

barnet forstår mer enn det faktisk gjør. Dette har sin begrunnelse i at de tolker mye ut av 

situasjonen, og benytter seg av blant annet den voksnes gester, blikk og ervervet kunnskap 

vedrørende kjente rutinesituasjoner. På den måten kan det for andre virke som de forstår mye 

av det som sies (ibid.).   

Ved to års alderen har de fleste barn begynt å bruke enkle setninger (Tetzchner, 2001). Disse 

bærer preg av å være enkle to og tre ords ytringer. Etter dette øker gjerne kompleksiteten og 

lengden på setningene samt vokabularet gradvis mot skolealderen. Ved skolestart kan barnet 

forstå det meste av det som sies og har kunnskap om mange grammatiske strukturer (Buckley, 

2003). Denne utviklingen avspeiler barnets generelle kognitive og sosiale utvikling samt 

behov for å uttrykke seg (Rygvold, 2008). Nyere forståelse av språkutvikling støtter dette og 

poengterer at språket er en del av en sosial, kognitiv og kommunikativ helhet der barnet 

erverver økende ferdigheter til blant annet å forstå og tolke voksnes kommunikative 

intensjoner (ibid.).   

2.2.2 Hørselshemning og cochleaimplantat 

Det er ulike årsaker til hørselsvansker. En årsak kan være et syndrom (for eksempel Down 

syndrom). Andre årsaker kan være misdannelser, infeksjoner eller skader som kan medføre 

endringer i øret slik at barnet får varierende grad av hørselsvansker (Arlinger et al., 2007; 

Johnson & Wiley, 2009; Helsedirektoratet, 2006).  Hørselstapet kan være medfødt eller 

ervervet, og det skilles gjerne mellom to grupper; tunghørte og døve (Falkenberg & Kvam, 

2012). Det påpekes at tunghørte kan fungere som døve i enkelte sosiale situasjoner, for 

eksempel i omgivelser med mye støy.   

Hørselsskader måles ofte i desibel der 25 desibel er en gjennomsnittlig grense for vurdering 

av lett grad av hørselshemning.  (Andersson, 2007). Normal hørsel defineres da i området 0-

25 desibel, 26-40 desibel betegnes som et hørselstap, moderat hørselstap er i området 41-60, 

61-80 betegnes som stort hørselstap og over 80 desibel betegnes hørselstapet som alvorlig. 

Disse gruppene kan ikke ses på som enhetlige fordi de ikke tar hensyn til andre faktorer, som 
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for eksempel utviklingshemning, Cerebral Parese eller synsvansker, som spiller en rolle for 

barnets funksjonstap (ibid.).   

Graden av funksjonshemning, spesielt i forbindelse med innlæring av kommunikasjon, tale og 

skriftspråk, er blant annet avhengig av barnets alder ved tap av hørselen (Andersson, 2007). I 

følge Wie (2005) og Wie et al. (2011), kan ulik grad av hørselstap medføre at utviklingen av 

talespråk hemmes, forsinkes, eller kan utebli. Resultatet av et hørselstap kan påvirke læring 

og utvikling på andre områder som blant annet kognitiv, sosial og sansemotorisk utvikling 

(ibid.).   

Barn som er døve eller sterkt tunghørte kan få hjelp av et cochleaimplantat. Et 

cochleaimplantat består av en utvendig og en innvendig del. Den utvendige delen består av en 

mikrofon, en taleprosessor og en sender. Mikrofonen fanger opp lyder og omformer de til 

elektriske signaler som sendes til taleprosessoren. Det er en type datamaskin der signalene blir 

bearbeidet til elektriske impulser som via senderen blir overført til en mottaker (den 

innvendige delen), som er operert inn i tinningbenet bak øret. Mottakeren avleser signalene og 

sender disse videre til elektrodene som er operert inn i Cochlea. Elektrodene kan da avgi 

elektriske signaler som stimulerer hørselsnerven, som igjen overfører impulser til hjernen. 

Når hjernen reagerer på impulsene tolkes det som lyd (Andersson, 2007; Braadland, 2005; 

Wie, 2005).  

Ved bruk av cochleaimplantat har døve og sterkt tunghørte fått utvidede muligheter til 

kommunikasjon. CI kan ses på som et redskap for tilegnelse av kommunikasjon ved at barnet 

får økt tilgang til auditive signaler (Wie et al., 2011). Selv om hørelsen ved hjelp av CI ikke 

innebærer det samme som en normal hørsel, kan oppfattelse av lyd og tale medføre en økt 

mulighet for læring av kommunikasjon og språk (Johnson & Wiley, 2009; Meinzen-Derr et 

al., 2009; Wie et al. 2011). Kunnskap om hjernens plastisitet, funksjon samt hvordan hjernen 

tolker signalene fra et CI, er vesentlig for valg av tidspunkt for implantasjon hos prelingualt 

døve barn. Dette har en sammenheng med hjernens plastisitet og dens utvikling å gjøre. Ut fra 

dette ses barnets alder ved implantering av CI på som vesentlig for den videre 

språkutviklingen (Colletti, Mandalà, & Colletti, 2012; Wie, 2005).  

Det er flere faktorer som av vurderes før implantering av cochleaimplantat: For det første kan 

implantatet tilbys ved sensorineuralt hørselstap der konvensjonelle høreapparat ikke er til 

nytte (Andersson, 2007; Wie, 2005). Et slikt hørselstap innebærer at hårcellene i sneglehuset 

kan være skadet eller mangler. Dette medfører at hørselsnerven ikke blir aktivert. Ved at 
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cochleaimplantat kan erstatte ødelagte hårceller i sneglehuset ved å stimulere celler og 

nervefibre direkte, kan hørselsnerven aktiveres (Wie, 2005). Dernest bør barnet ha tilgang til 

lyd og tale i sin daglige kommunikasjon, samt at skaden må være lokalisert i Cochlea 

(sneglehuset). Til slutt må det være mulig å føre elektrodene fra implantatet inn hit. I forhold 

til selve operasjonen, er det viktig at barnet vurderes medisinsk sett til å være i stand til å 

gjennomføre denne, da både anestesi og kirurgi er risikofaktorer (Wie, 2005).  

2.2.3 Språkutvikling hos døve barn med cochleaimplantat 

Studier viser at dersom prelingualt døve barn får tilbud om CI tidlig i livet, kan de utvikle 

bedre ferdigheter med hensyn til taleoppfattelse og egne ekspressive språkferdigheter enn 

barn som får CI på et senere tidspunkt (Falkenberg & Kvam, 2012; Wie et al. 2011). Det ser 

ut til at barn som får CI tidlig i livet, og har hatt en kort periode med døvhet, kan ta igjen en 

del tapt tid i forhold til å utvikle språk, både språkforståelse og talespråk. Studier viser at dette 

er barn som kan utvikle språkferdigheter tilnærmet lik normalt hørende barn (Ching, Dillon, 

& Day, 2008; Colletti et al., 2012; Wie et al., 2011). Videre viser studier at barn som 

implanteres før fire til fem års alder, kan ha en bedre språkutvikling enn barn som får 

cochleaimplantat senere (Richter, Eicele, Laszig, & Løhle, 2002).  

Barn med cochleaimplantat trenger tid til å utvikle og forbedre talespråket, og talen blir 

gradvis mer korrekt og forståelig for andre (ibid.). Det poengteres at ikke alle døve barn med 

CI har nytte av CI i den forstand at de utvikler et talespråk selv om barna oppfatter mange av 

dagligdagse lyder (Falkenberg & Kvam, 2012).   

2.2.4 Sammensatte funksjonsvansker 

De siste årene har det gradvis blitt et skille mellom hørselshemmede barn med 

tilleggsvansker, som har behov for tilrettelegging slik at de kan ha utbytte av ordinær 

undervisning, versus de barna som har tilleggsvansker som krever en omfattende grad av 

tilrettelegging. Til tross for mye tilrettelegging, har den sistnevnte gruppen likevel ofte ikke 

utbytte av ordinær undervisning (Johnson & Wiley, 2009). Den første gruppen kan for 

eksempel ha oppmerksomhetsvansker eller spesifikke lærevansker. Den andre gruppen, som 

denne undersøkelsen omhandler, inkluderer barn som er døve i kombinasjon med for 

eksempel utviklingshemning, Cerebral Parese (CP), Down syndrom, synsvansker og/eller 

autisme (ibid.). Årsakene kan være genetiske, traumatiske, kromosombetingede, nevrologiske 

eller metabolske (Daneshi & Hassanzadeh, 2007).  
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Dette er ingen homogen gruppe, og med sine tilleggsvansker som varierer både med hensyn 

til grad og type, vil de sammensatte vanskene arte seg ulikt fra barn til barn. Ved flere ulike 

vansker vil disse kunne påvirke og forsterke hverandre. Dette medfører at barn med flere 

funksjonsvansker blant annet gir annerledes og utydelige signaler. De har derfor vansker med 

å delta i et jevnbyrdig kommunikativt samspill (Horgen, 2010; Lorentzen, 1997). Ved for 

eksempel kombinerte sansetap kan syn og hørsel fungere dårligere enn om de hadde opptrådt 

som eneste sansetap. Det betyr at barnets syn og hørsel kan være dårligere enn en objektiv 

vurdering av sansene skulle tilsi (ibid).  

Mange av barna med sammensatte funksjonsvansker har en utviklingshemning, som er en 

fellesbetegnelse for en varierende grad av kognitiv svikt. Dette innebærer en grunnleggende 

svikt i evnen til å forstå og bruke talespråk (Rognhaug & Gomnæs, 2012). Ofte sliter barn 

med utviklingshemning med å artikulere ordene, men dette bør ses på som underordnet i 

forhold til å forstå og å gjøre seg forstått (Lorentzen, 2009). 

Kommunikasjonsferdigheter hos barn som er annerledes 

Lorentzen (2009) hevder at det er viktig å møte barn med sammensatte funksjonsvansker i lys 

av naturlige utviklingsbetingelser. Samtidig er det vesentlig å se det spesielle ved hvert enkelt 

barn. Et vesentlig aspekt for å kunne kommunisere er å fremme barnets 

kommunikasjonsferdigheter. Fokuset bør ligge på å gi barnet gode «her og nå» opplevelser i 

samspill og samhandling med andre (ibid.). Barn med sammensatte vansker har like stort 

behov for å delta i samspill og kommunikasjon som andre barn (Lorentzen, 2009). 

Multifunksjonshemmede barn har ofte færre og annerledes signaler og egenaktiviteter enn 

barn uten funksjonsvansker. Dette medfører at foreldre kan få problemer med å reagere 

adekvat. Da får barnet færre opplevelser og erfaringer som grunnlag for kommunikasjon, 

læring og utvikling.(Tetzchner, et al., 1993). Et vesentlig aspekt ved kommunikasjon er å 

forstå og bli forstått (Lorentzen, 2009). Barnets funksjonsnedsettelse påvirker i ulik grad 

foreldrenes mulighet til å forstå og kommunisere med barnet i et tidlig samspill. Det at 

foreldrene kan gi barnet tilpasset og nok informasjon slik at barnet kan handle på en 

kompetent måte utfra egne forutsetninger er en forutsetning for at barnet utvikler seg i ønsket 

retning (ibid.).  

Bruk av alternative kommunikasjonsformer  

Tilegnelse av språk er ifølge Tetzchner (2001) uavhengig av hvilke sanser som brukes, og det 

kan derfor tilegnes i ulike former. Grunnet ulike funksjonsvansker er enkelte barn ikke i stand 

til å kommunisere ved hjelp av talespråk (Tetzchner & Martinsen, 2004). Hos mange barn 
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med sammensatte funksjonsvansker kan opplæring av en ikke-vokal kommunikasjonsform 

bidra til at barnet utvikler et bedre talespråk. Talen kan imidlertid ha et begrenset omfang slik 

at barnet har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon som tegn eller andre 

visuelle symboler. Dersom talespråket likevel ikke utvikler seg som ønskelig, har barnet en 

alternativ kommunikasjonsform (ibid.). Barn som utvikler og lærer en kommunikasjonsform 

som er funksjonell og basert på barnets egne forutsetninger, kan få økt kontroll over eget liv, 

større mulighet til å gi uttrykk for egne ønsker og behov, forstå mer av det som foregår i 

omkringliggende miljø, sette ord på følelser, samt få større muligheter til å delta i aktiviteter 

med andre (ibid.). 

Tegn kan benyttes som støtte til talespråket. Enkle tegn kan «legges oppå» den vanlige talen 

slik at barnet både ser og hører det som sies (Johansson, 2001a; Johansson, 2001b). Dette kan 

forsterke innlæring av ord. På denne måten kan tegn brukes enten sammen med talespråk eller 

alene, og gi barnet flere mulige kommunikasjonskanaler. Det medfører at barnet lettere kan 

kommunisere og ta del i samspill med andre. Barnet kan få en følelse av trygghet som er en 

forutsetning for læring og utvikling. De barna som har få muligheter til å uttrykke seg på, står 

i fare for å utvikle mer frustrasjon og sinne enn barn som mestrer å kommunisere blant annet 

sine behov, tanker og følelser (Tetzchner & Martinsen, 2004). Et annet aspekt ved bruk av 

tegn er at vår tale gjerne blir mer tydelig og langsommere. Det er ofte de meningsbærende 

ordene som støttes av tegn og hensikten ved ordene blir dermed forsterket. I følge Braadland 

(2005) kan bruk av tegn ha god effekt med hensyn til barnets oppfattelse og medføre at barnet 

lytter bedre. 

2.2.5 Språkutvikling hos barn med sammensatte 

funksjonsvansker og cochleaimplantat 

I det følgende beskrives resultater fra fem studier der det samlet deltok 65 barn.  

Wiley, Jahnke, Meinzen-Derr og Choo (2005) har i sin studie inkludert 16 barn. Barna fikk 

cochleaimplantat i alderen 1,3 til 13,9 år. Kriteriet for deltakelse i denne studien var at barnet 

hadde brukt implantat i minimum seks måneder. Ved studiens gjennomføring hadde barna 

benyttet implantatet i et halvt til åtte år. De som deltok i studiene måtte ha to eller flere 

tilleggsvansker utover hørselstap. De ulike vanskene kunne være Cerebral Parese, lette 

motoriske vansker, lærevansker, atferdsvansker, kognitive vansker, språkvansker og 

synsvansker. I denne studien endret fem av barna sin kommunikasjonsform fra å gå fra tegn 

til talespråk. Tre av barna utviklet tegn etter å ha benyttet seg av atferd som kommunikasjon 

før de fikk cochleaimplantat. Åtte barn utviklet ingen ny måte å kommunisere på. Av disse 
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brukte ett barn talespråk, fire benyttet tegn og det siste barnet hadde atferd som sin måte å 

kommunisere på. Selv om flere av deltakerne ikke endret sin kommunikasjonskanal, fikk de 

likevel flere nyanserte måter å uttrykke seg på, som i stedet for gråt kunne et barn ha ulike 

lyder. Resultatet av denne undersøkelsen viste at åtte av barna endret kommunikasjonskanal 

og at alle barna hadde en positiv utvikling i forhold til ferdigheter innen språk og 

kommunikasjon; Nesten alle barna kunne uttrykke sine behov tydeligere. De ble i tillegg mer 

oppmerksomme og interesserte ovenfor den hørende verden. Et annet funn i denne studien var 

at cochleaimplantat kan avdekke andre vansker som for eksempel utviklingshemning. Ellers 

beskrev artikkelforfatterne at de som hadde hatt cochleaimplantat i mer enn to år viste en 

tydeligere utvikling enn de som hadde hatt det i kortere tid.   

Meinzen-Derr et al. (2009) inkluderte i sin studie 20 barn under 6 år. Barna fikk 

cochleaimplantat ved 13,5 til 54 måneders alder. Alle hadde hatt implantatet i ti til 68 

måneder. Deltakerne hadde ulike diagnoser som Cerebral Parese, motoriske vansker og/eller 

synsvansker. De aller fleste hadde en utviklingshemning. Fire av barna hadde Charge 

syndrom, men undersøkelsen sier ikke noe spesifikt om disse barnas språkutvikling. 14 av de 

20 barna hadde en positiv utvikling innen reseptive og ekspressive språkferdigheter etter at de 

fikk CI. Hos de seks siste barna var kommunikasjonsferdigheter før implantering ikke 

registrert. Det var derfor vanskelige å få nøyaktige mål på barnas språkferdigheter. I denne 

studien hadde alle deltakerne en varierende, men positiv språkutvikling. Denne utviklingen 

gikk langsommere enn for andre barns språkutvikling. Selv om disse barna ikke alltid ervervet 

et talespråk, er kunnskap om deres funksjonelle språkferdigheter og livskvalitet vesentlig for å 

kunne evaluere barnets nytte av cochleaimplantat. Forfatterne av denne artikkelen poengterer 

at tidlig alder for diagnostisering av hørselstapet er viktig for resultatet av cochleaimplantat. 

Et resultat kan være vanskelig å predikere fordi barnas funksjonshemning er individuell. Det 

beskrives at barnets nonverbale evner og kognitivt nivå er vesentlig i denne sammenheng. 

Berritini et al. (2008) har gjort en studie som impliserte 23 barn som fikk cochleaimplantat 

ved 2,3 til 17 års alder. Disse ble fulgt opp i en periode på ett til fire år. Deltakerne hadde 

følgende tilleggsvansker: Cerebral Parese, utviklingshemning, motoriske vansker, vansker 

med oppmerksomhet og hyperaktivitet, autismespekterforstyrrelse, språk og lærevansker og 

epilepsi. Resultatet for de ti barna med utviklingshemning var sammenfallende med resultatet 

for hele gruppen. Før barna fikk cochleaimplantat brukte 69 % gester og kroppsspråk som 

kommunikasjonskanal. De resterende hadde talespråk som sin kommunikasjonsform. Etter at 

barna hadde fått implantatet var situasjonen endret slik at hele 69% hadde talespråk som sin 

primære kommunikasjonskanal. I denne studien utviklet alle barna bedre oppmerksomhet mot 
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lyder i omgivelsene. De samarbeidet bedre med jevnaldrende om skolearbeid og fikk bedre 

samspillsferdigheter. De fleste utviklet bedre verbale ferdigheter og kunne uttrykke egne 

behov bedre enn før de fikk implantatet. Denne undersøkelsen viser at barn med sammensatte 

funksjonsvansker kan ha nytte av cochleaimplantat innenfor flere områder.  

Hans, England, Prowse, Young og Sheehan (2010) gjorde en studie som impliserte fire barn 

med Down syndrom som fikk CI ved to til fire års alder. Barna hadde ved undersøkelsen hatt 

CI i ett til fire år. Tre av barna hadde før de fikk CI alvorlige forsinkelser med hensyn til 

reseptive språkferdigheter. Ingen av de fire barna hadde talespråk før de fikk CI. Alle brukte 

enkelt tegnspråk og to av de benyttet seg av totalkommunikasjon i tillegg. Resultatene for 

denne gruppen, viste at alle barna hadde utviklet en bedre språkforståelse. To av barna forstod 

enkle ord, ett av barna var oppmerksom ovenfor lyder i omgivelsene, mens det fjerde barnet 

forstod ord og sannsynligvis korte setninger. Dette viste seg ved at barna blant annet reagerte 

på stemmer, fikk bedre blikkontakt, responderte på eget navn og kunne skille mellom kjente 

stemmer. Det barnet som hadde best språkforståelse, hadde hatt CI lengre enn de andre barna i 

undersøkelsen. Forfatterne av denne studien poengterte at det kan ikke forventes at barn med 

tilleggsvansker kan oppnå like gode språkferdigheter som barn som ikke har tilleggsvansker, 

samt at språkutviklingen må forventes å ta lengre tid.   

I studien til Johnson, DesJardin, Barker, Quittner og Wintar (2008), deltok to barn som fikk 

CI da de var ca. 2,5 og 4,3 år gamle. Det ene barnet hadde generelle forsinkelser grunnet 

prematur fødsel og det andre barnet hadde autisme spekter forstyrrelse. Ett år etter 

implantering hadde barnet med generelle forsinkelser en bedre språkforståelse som impliserte 

støtte av tegn, og hadde lært å si ett ord og utviklet flere gester. Det andre barnet hadde hatt 

noen tegn som støtte før han fikk cochleaimplantat, og ett år etter begynte han å sette sammen 

to og tre ords setninger med talespråk. I denne studien utviklet begge barna bedre reseptivt og 

ekspressivt språk. 

2.3 Livskvalitet 

I innledningen beskrev jeg kort om aktualisering av oppgavens tema ut fra blant annet 

medisinsk og teknologisk utvikling. Livskvalitet kan ses på som et resultat av økt medisinsk 

kunnskap, der for eksempel tidlig diagnostisering av barns hørselstap kan resultere i 

implantering av cochleaimplantat. På den måten får barnet større muligheter til å oppfatte lyd, 

og dermed få tilgang til «den hørende verden». Dersom barnet i tillegg har sammensatte 

funksjonsvansker, stilles det av og til spørsmål om barnet har et verdig eller uverdig liv. Dette 
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er en debatt som med jevne mellomrom ytrer seg i ulike media. I forbindelse med hvorvidt 

barn har et verdig/uverdig liv, er livskvalitet et begrep som benyttes (jamfør kronikker i 

Aftenposten, ulike etiske utvalg, aktuelle program på radio som eksempel Verdibørsen på P2, 

etc.). Dette er et aktuelt tema da denne oppgaven inkluderer barn som har flere 

funksjonsnedsettelser og deres livskvalitet.   

2.3.1 Forståelse av begrepet  

Det har lenge vært uklarhet om hvordan livskvalitet kan defineres. Flere er nå enige om at 

livskvalitet kan betraktes som en subjektiv opplevelse (NOU, 1999:2). Ut fra dette følger at 

opplevelsen ikke nødvendigvis er direkte observerbar (NOU, 1999:2, Næss, 2011). I 

litteraturen brukes flere indikatorer for å beskrive livskvalitet, som for eksempel glede, smerte 

og helse. Slik begrepet ofte brukes i dagligtalen, innebærer det i hvilken grad enkeltindivider 

oppfatter livet som godt eller dårlig. Med dette som utgangspunkt kan Siri Næss og hennes 

måte å omtale livskvalitet ses på som relevant og er derfor benyttet som en teoretisk 

referanseramme (Næss, Mastekaasa, Moum, & Sørensen, 2001; Næss, 2011). 

2.3.2 Livskvalitet som psykisk velvære 

Livskvalitet som psykisk velvære tar utgangspunkt i personers subjektive opplevelse (Næss, 

2011). Slik begrepet defineres omhandler dette enkeltpersoners psykiske velvære. Med dette 

menes personens følelse eller opplevelse av å ha det godt, og om personen har en 

grunnstemning av glede. Med kognitive opplevelser menes opplevelser som kan inneholde 

vurderinger og tanker. Dette kan for eksempel være om vi er fornøyde med livet. De affektive 

opplevelsene viser til følelsesmessige tilstander som kan være at vi er glade og fornøyde, 

istedenfor redde og triste (ibid.). På en slik måte kan livskvalitet ses på som en tilstand hos 

den enkelte, og være et gode i seg selv, og ikke et middel for få andre goder. Dette kan 

innebære at individet får ta del i livets goder på egne betingelser og ut fra sine egne behov 

(Ellingsen, Jacobsen, & Nicolaysen, 2003).  

For å kunne måle barnets psykiske velvære er det mulig å intervjue pårørende eller andre som 

kjenner barnet godt. Næss et al. (2001) argumenterer for å velge en definisjon som kan være 

gyldig for alle. Da kan det være mulig å sammenlikne på tvers av ulike grupper. Hun sier 

samtidig at det er ulike grunner til oppnåelse av høy livskvalitet, og at dette vil variere 

avhengig av alder, individ og kultur. Ved å bruke indre opplevelser ved vurderinger av 

livskvalitet, kan kriteriene (gode følelser og positive vurderinger) gjelde uavhengig av 
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livssituasjon. På bakgrunn av sitt verdisyn, foreslår Næss et al. (2001) fire kategorier som de 

vektlegger i en vurdering av livskvalitet. Det er aktivitet, sosiale relasjoner, selvbilde og 

grunnstemning. 

Med aktivitet mener Næss et al. (2001) opplevelsen eller følelsen av engasjement eller 

interesse. Andre teoretikere som Russell og Sartre (referert i Næss et al. 2001) fremhever 

engasjement som vesentlig for mennesket sin trivsel, og bruker ord som iver, glød og 

begeistring i beskrivelser av dette.  

Sosiale relasjoner innebærer i følge Næss et al. (2001) at et individ har nære, varme og 

gjensidige relasjoner til minst ett annet individ.  Dette inkluderer kjærlighet som i følge 

Maslow er grunnleggende i hans beskrivelse av en behovspyramide. Maslow mener at behov 

for kjærlighet må dekkes før andre behov som for eksempel selvrealisering kan dekkes  

(Maslow, 1954). I den forbindelse har forskning vist at spebarn er predisponert til å utvikle 

seg i nært samspill med nærpersoner (Buckley, 2003; Tetzchner, et al., 1993). 

Selvbilde innebærer blant annet at et individ er sikker på seg selv og sine evner, opplever 

mestring, føler seg akseptert og nyttig, samt har fravær av skyldfølelse (Næss et al. 2001). 

En person har god livskvalitet når personen har en grunnstemning av glede, lyst og velvære, 

at livet oppleves rikt og givende og at en ikke er avstengt fra omverdenen. Dette innebærer i 

tillegg fravær av angst eller uro (Næss et al.2001). Videre beskrives det at grunnstemning av 

mange defineres som den nærmeste definisjonen på livskvalitet, og at de tre andre: aktivitet, 

sosiale relasjoner og selvbilde kan oppfattes som årsaksforhold som er viktige for opplevelsen 

av livskvalitet (ibid.).  

Det påpekes at det kan være flere elementer som kan påvirke individets opplevelse av 

livskvalitet, som for eksempel helse, smerter, levekår og mental helse (Næss et al., 2001).  

2.4 Teori vedrørende spørreskjema 

Spørreskjemaundersøkelser anses som krevende forskningsprosesser, og det er over tid 

utviklet en tradisjon med ulike regler og rutiner i forbindelse med å lage og utprøve 

spørreskjema (Holand, 2006; Kruuse, 2001).  

Bruk av spørreskjema er sterkt knyttet opp mot survey som design og enkelte bruker begrepet 

spørreskjema synonymt med survey (Holand, 2006). Survey kan defineres som «en 



 

19 

 

systematisk udspørgen af et større antal personer, som normalt udgør et repræsentativt udsnit 

af den relevante population. Dette interview foregår på grundlag av spørgeskemaer med 

spørgsmål, der er formuleret i forvejen, og ofte er det muligt at have faste svar-kategorier» 

(Kruuse, 2001, s. 239). Ved utforming av et spørreskjema er det flere faktorer som er 

relevante og bør tas hensyn til. Dette er blant annet bruk av lukkede/åpne spørsmål, hvordan 

spørsmålene bør formuleres, rekkefølgen på spørsmålene, layout og svarkategorier. Nedenfor 

redegjøres kort for de nevnte faktorene.  

Lukkede/åpne spørsmål 

Lukkede spørsmål besvares ved at informanten velger et svar blant flere som er 

forhåndsbestemt og angitt på et spørreskjema (Kruuse, 2001; Vaus, 2002).  De er lette å 

kvantifisere, og resultatene kan bearbeides statistisk. Dersom forskeren har liten kjennskap til 

de ulike svaralternativene, kan de imidlertid være vanskelige å formulere (Kruuse, 2001; 

Vaus, 2002).  

Ved bruk av åpne spørsmål kan informanten selv formulere svaret sitt fritt (Kruuse, 2001; 

Vaus, 2002). Åpne spørsmål brukes gjerne i undersøkelser der det blant annet ikke er 

kjennskap til alle svaralternativene, eller det er ønskelig med fyldigere informasjon. (Kruuse, 

2001).  

Formulering av spørsmål                                          

Det er ulike måter å konstruere et spørreskjema på, men det kan være nyttig å sette seg inn i 

spørreskjemaer fra andre undersøkelser og få inspirasjon fra disse. Ved å ta utgangspunkt i 

spørreskjemaer som omhandler samme emnet, kan muligens enkelte spørsmål brukes som de 

er. Andre spørsmål må derimot tilpasses den gjeldende undersøkelsens formål (Bourque & 

Fielder, 2003). I tillegg bør det lages nye spørsmål der det er vanskelig å finne spørsmål fra 

allerede konstruerte og benyttede spørreskjemaer (ibid.).  

Vaus (2002) har formulert 17 punkter det kan være nyttig å være seg bevisst i denne 

prosessen. Flere av disse beskrives av Kruuse (2001) og Gall, Gall & Borg (2007). Det 

poengteres at spørsmålene bør være lette slik at de forstås likt av alle. I den forbindelse kan 

det være nyttig å bruke korte setninger og ikke for lange ord. Ved behov for forklaringer, bør 

disse være så korte og enkle som mulig. Videre må begrepene være presise for å sikre at alle 

informantene forstår det samme ut fra spørsmålet. Med det menes at en bedre formulering for 

eksempel kan være siste uke istedenfor den siste tiden. Overflødige ord bør unngås, og 
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spørsmål som inneholder to spørsmål i ett likeledes. Negative spørsmål som inneholder for 

eksempel «ikke» kan lett misforstås og bør unngås og omformuleres til et positivt spørsmål.  

Rekkefølge på spørsmål 

I forbindelse med rekkefølgen på spørsmålene er det enkelte anbefalinger som er beskrevet av 

flere forfattere (Gall et al., 2007; Kruuse, 2001; Vaus, 2002).   

Et godt utarbeidet spørreskjema bærer preg av at det er en logisk flyt gjennom spørsmålene 

(Vaus, 2002). Det anbefales å starte med lette, relevante, men likevel interessante 

faktarelaterte spørsmål, og fortsette med mer vanskelige spørsmål. Avslutningsvis bør 

spørreskjemaet avsluttes med noe lettere spørsmål igjen. Selv om spørsmålene bør være lette i 

starten, poengteres det at spørsmålene er spennende og inkluderer alle informantene 

(Haraldsen, 1999; Holand, 2006). Spennende spørsmål kan være spørsmål som er knyttet til 

undersøkelsens formål. For å inkludere alle bør fagterminologi eller andre vanskelige 

begreper unngås i de første spørsmålene. Videre bør spørsmålene gå fra konkrete til mer 

abstrakte. Dette er med til å motivere informantene til å svare, og dermed sikre en høy 

svarprosent. Demografiske spørsmål er lette å besvare, men oppfattes ofte som kjedelige av 

informanten. Hvis de står først kan det medføre at informanten ikke besvarer resten av 

spørsmålene (Gall et al., 2007; Kruuse, 2001; Vaus, 2002).  

Det er hensiktsmessig å bygge opp spørreskjemaet slik at spørsmålene sorteres etter temaer 

der spørsmålene går fra generelle til mer spesifikke. Dette kan være med til å gi bedre flyt og 

kan gi informanten et godt inntrykk av spørreskjemaet slik at det oppleves som meningsfylt å 

besvare (Gall et al., 2007; Kruuse, 2001; Vaus, 2002).  

Layout – utforming av skjema 

Layout kan ha en betydning for hvordan informantene opplever spørreskjemaet. Det anbefales 

at spørreskjemaets forside og bakside ikke brukes til spørsmål (Haraldsen, 1999; Holand, 

2006). Forsiden bør være forbeholdt informasjon og eventuell grafikk/figurer som har til 

hensikt å stimulere informanten til å delta i undersøkelsen. Tittel på undersøkelsen er noe av 

det som bør stå der. Avslutningsvis bør det avrundes med takk for hjelpen til informantene. 

(ibid.). Haraldsen (1999) poengterer at det kan settes av plass slik at informantene kan skrive 

egne kommentarer. Dette kan signalisere at informantenes synspunkter og meninger tas på 

alvor.  

I forhold til plassering av spørsmål og svaralternativer anbefales det å følge en noenlunde fast 

mal gjennom hele spørreskjemaet (Haraldsen, 1999). Et gjenkjennelig oppsett kan lette 
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lesingen og forebygge at informanten blir sliten og eventuelt slutter å svare før spørreskjemaet 

er ferdig utfylt.  

Persepsjon er et element det bør tas høyde for i utformingen av spørreskjemaet (Haraldsen, 

1999). Ved lesing fokuserer vi på et begrenset antall bokstaver, men øyet fanger samtidig inn 

noe av den informasjonen som kommer lenger ut til høyre på linja. Ved å plassere en 

eventuell veiledning på linjen i forlengelsen av spørsmålet, kan det lette lesingen og bidra til 

at spørsmål og veiledning leses i sammenheng (ibid.).  

Svarkategorier 

Med utgangspunkt i tidligere erfaringer, er det utarbeidet noen retningslinjer for hvilke 

svarkategorier som bør benyttes (Kruuse, 2001). Her nevnes noen: Svarkategoriene skal være 

uttømmende (Kruuse, 2001; Vaus, 2002). Med dette menes at det skal være en mulighet til å 

svare for alle informantene. Videre bør svaralternativene utformes slik at det kun er ett svar på 

spørsmålet, og de skal være gjensidig utelukkende (ibid.). Svarkategoriene bør være korte og 

presise og ikke overskride det området spørsmålene fastlegger (Kruuse, 2001).  
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3 Metode 

Målet med egen undersøkelse er først og fremst å forsøke å belyse effekten av CI- bruk hos 

barn med sammensatte funksjonsvansker. I tillegg søkes å tilpasse måleredskapet som skal 

anvendes i OUS-undersøkelsen til samme gruppe. Undersøkelsen har følgende 

problemstillinger:  

Problemstilling 1: Hvordan opplever foreldre til barn med sammensatte funksjonsvansker 

barnets språkferdigheter og livskvalitet etter implantering av cochleaimplantat? 

Problemstilling 2: Hvordan kan et spørreskjema utformes for å kunne besvare effekten av CI- 

bruk i forhold til språk og livskvalitet hos barn med sammensatte funksjonsvansker? 

3.1 Metodisk tilnærming 

Grunnlaget for oppgaven er av fenomenologisk natur. Fenomenologien tar utgangspunktet i 

opplevelser fra en bestemt erfaring eller et fenomen (Postholm, 2005). Gjennom dette 

videreutvikles kunnskap på ulike plan. Siktemålet er ikke som for kvantitative studier å få 

mest mulig objektive resultater, men få innsikt i hvordan mennesker forstår og vurderer sine 

erfaringer og opplevelser (Gall et al. 2007). Det vektlegges å fange inn og fortolke forståelsen 

til aktøren inn i et videre teoretisk perspektiv (Befring, 2007; Dalen, 2011). 

Et viktig element i egen undersøkelse er å innhente informasjon om informantenes erfaring 

vedrørende barnas taleoppfattelse, språkferdigheter og livskvalitet. Dette for å kunne si noe 

om barnas nytte av cochleaimplantat. Dette gjøres på bakgrunn av problemstilling 1.  

Det er i tillegg vesentlig tilegne seg kunnskap vedrørende foreldrenes opplevelse av hvordan 

to spørreskjemaer var utformet samt deres egnethet. Dette kartlegges ved hjelp av et intervju. 

Med dette som grunnlag, samt samtaler med ansatte ved CI-teamet på OUS, kan 

spørreskjemaet, «Taleoppfattelse, språkferdigheter og livskvalitet hos personer som har fått 

cochleaimplanatat som barn», videreutvikles, og PedsQL vurderes i forhold til egnethet for 

barn med sammensatte funksjonsvansker og cochleaimplantat. Dette gjøres på bakgrunn av 

problemstilling 2.  

Med dette som utgangspunkt anses kvalitativ metode som relevant.  
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3.1.1 Utvalg 

Av tidsmessige og geografiske hensyn, var det hensiktsmessig å begrense utvalget til 

Oslo/Akershus. Det endelige utvalget består av fire familier bosatt på Østlandsområdet, som 

alle har ett barn med sammensatte funksjonsvansker og CI. En av barnas nærpersoner, her 

mor, ses på og omtales som informant, da barna i undersøkelsen ikke kan gi informasjonen 

selv. Det hadde vært ønskelig å intervjue begge foreldrene, men mor benyttes som informant 

da OUS kontaktet henne og gav meg hennes navn og telefonnummer. For å skille de ulike 

informantene fra hverandre beskrives barn A som barnet til informant A. Barn B er barnet til 

informant B. Denne måten å omtale informantene på gjelder i tillegg for barn C og D.  

Tre av barna er døve, mens det fjerde barnet har Auditiv nevropati på begge ører. Barna har 

ulike sammensatte funksjonsvansker i tillegg til cochleaimplantat (tabell1). Barn A har CP, 

synsvansker og utviklingshemning, barn B har Down syndrom, barn C har utviklingshemning, 

CP, synsvansker og ernæringsvansker og barn D har CP, språkvansker og synsvansker. Tre av 

barna har CI på begge ører, og det fjerde barnet (D) har CI på ett øre.  

Det var vanskelig å finne barn med relativt lik brukstid innenfor geografisk nærhet, slik at 

barna inkludert i denne studien har brukt cochleaimplantat i 1,5 til 11 år, og er i alderen 3,5 til 

14 år gamle. Barn C bruker tegnspråk ved siden av talespråk, mens barn A, B og D benytter 

tegn som støtte ved siden av talespråk.  

Det antas at utvalget representerer en viss variasjonsbredde i forhold til vansker og 

funksjonsnivå sammenliknet med hele populasjonen. Egen studie skal bidra til utarbeidelse av 

nytt spørreskjema som OUS skal bruke i forhold til alle som har fått CI som barn. Ut fra dette 

kan variasjon i funksjonsnivå ses på som vesentlig i egen undersøkelse. Dette for å vise en 

variasjonsbredde i forhold til barna som er implisert i den kommende undersøkelsen til OUS. 

I denne undersøkelsen er det få barn i utvalget, og selv om det er en viss variasjon med 

hensyn til funksjonsnivå, antas det at de representerer en variasjonsbredde som er mindre enn 

i populasjonen. Det kan derfor være vanskelig å trekke konklusjoner i egen undersøkelse.    

3.1.2 Prosedyre for datainnsamling 

Av hensyn til taushetsplikten ble foreldrene kontaktet av ansatte ved CI-teamet ved OUS. 

Dette ble gjort via telefon. Etter at de hadde bekreftet positivt til å delta i undersøkelsen, fikk 

jeg tildelt mors navn og telefonnummer. På denne måten kom jeg i kontakt med mødrene og 

tok da kontakt for å avtale tidspunkt for intervju.  
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En mor fikk tilsendt informasjonsskriv til foresatte og samtykkeerklæring (se vedlegg nr. 1). 

De tre andre fikk utdelt og underskrev disse skjemaene rett i forkant av intervjuet. Dette fordi 

tiden mellom telefonsamtalen og avtalen for gjennomføring av datainnsamling ble for kort til 

at informasjonsskrivet kunne sendes i posten. Det ble opplyst på telefon at vi skulle møtes for 

et intervju, og at det ville bli brukt båndopptaker.  

Målet var i utgangspunktet å intervjue en eller begge av barnets foreldre. Dette med 

begrunnelse i at de kjenner barnet best. Det antas at de kan si noe om eventuelle endringer i 

barnets kommunikasjon/språk etter implantasjon, og om de tror dette eventuelt kan ha sin 

årsak i cochleaimplantatet eller barnets generelle utvikling. En ulempe ved å intervjue barnas 

foreldre er at de kan ha manglende kunnskap om det barnet gjør og hvordan barnet 

responderer i barnehage/skole. Dette er kunnskap som pedagogisk personell med kjennskap til 

barnet ofte innehar.  

Datainnsamlingen ble gjennomført i barnas hjem, på et tidspunkt det passet best for mor. 

Dette med begrunnelse i at det var mest praktisk for henne. Det er et sted der hun er trygg, og 

intervjusituasjonen kan derfor oppleves som mer positiv enn å møtes på et ukjent sted. Det ble 

forsøkt å finne en tid der det ikke var for mange forstyrrende hendelser, som for eksempel 

telefoner som kunne ringe eller barn som ville snakke med sin mor. Imidlertid lyktes ikke 

dette helt da det hos en familie var barn hjemme. Intervjuet ble likevel gjennomført uten for 

mange avbrytelser, som kan være forstyrrende ved at informanten kan miste fokus og dermed 

gi informasjon som kan være upresis. Det ble benyttet båndopptaker, noe som var avklart på 

forhånd, og det ble gjort enkelte notater underveis. Notatene kunne for eksempel være 

kroppsspråk hos informanten, samt hendelser som kunne anses som vesentlig for resultatet. 

For å ivareta barnas og familiens krav om personvern er all informasjon anonymisert, og der 

det for eksempel refereres til kjønn omtales alle informantene som jenter.  

3.1.3 Utarbeidelse av måleinstrument 

Måleinstrumentene i egen undersøkelse skal først belyse effekten av CI-bruk hos barn med 

flere funksjonsvansker (problemstilling 1). I tillegg er hensikten å prøve ut og endre 

spørreskjema som skal anvendes i OUS-studien slik at det best mulig kan fange opp hvilken 

erfaring foreldre til barn med sammensatte funksjonsvansker har gjort seg med bruk av CI 

(problemstilling 2).  
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Prøveintervju  

Før egen undersøkelse ble gjennomført, ble det utført et prøveintervju med en mor som har et 

barn med sammensatte funksjonsvansker og som tidligere har hatt CI. Der ble det benyttet 

følgende tre spørreskjemaer: «Taleoppfattelse, språkferdigheter og livskvalitet hos personer 

som har fått cochleaimplantat som barn», som var utarbeidet av OUS, «The Pediatric Quality 

of Life Inventory» (PedsQL) (Varni, 1998) og «KINDL» (Ravens-Sieberer & Bullinger, 

2000). «PedsQL» og «KindL» er standardiserte spørreskjemaer som er oversatt til flere språk. 

Den norske versjonen «PedsQL» er oversatt av Reinfjell og Diseth (2002), og «KindL» er 

oversatt til norsk av Helseth og Jozefiak (2004). Etter erfaringer gjort ved dette intervjuet, ble 

spørreskjemaet «KindL» tatt ut av egen undersøkelse fordi det anses som dårlig egnet i 

forhold til barn med sammensatte funksjonsvansker, spesielt der barnas vansker er 

komplekse.   

Egen undersøkelse 

Ut fra dette benyttes i egen studie to spørreskjemaer, samt ett intervju; Spørreskjemaene tar 

sikte på å innhente opplysninger om 1) taleoppfattelse og språkfunksjon, og 2) livskvalitet. 

Skjemaet «Taleoppfattelse, språkferdigheter og livskvalitet hos personer som har fått 

cochleaimplantat som barn», er etter prøveintervjuet endret i samarbeid med ansatte ved OUS, 

og skal utprøves i eget mastergradsarbeid (se vedlegg 2). Skjemaet som benyttes angående 

livskvalitet er «PedsQL» (Varni, 1998) (se vedlegg 3). «PedsQL» vurderes om hvorvidt det 

anses som egnet for målgruppen.  

For å kunne evaluere innholdet i spørreskjemaet «Taleoppfattelse, språkferdigheter og 

livskvalitet hos personer som har fått cochleaimplantat som barn», og prøve egnetheten av 

«PedsQL», ble det utarbeidet en intervju-guide (se vedlegg 4). Den kan bidra til å belyse 

hvilke spørsmål som er relevante for å kartlegge barnas taleoppfattelse, språkferdigheter og 

livskvalitet, etter at de har fått cochleaimplantat. Denne kan videre belyse hvordan 

informantene opplevde hvordan det var å besvare spørsmålene fra spørreskjemaet.  

Intervjuene ble gjennomført ved at informantene krysset av i spørreskjemaene. Underveis, på 

avtalte tidspunkt, ble de spurt om hvordan de opplevde de ulike spørsmålene på 

spørreskjemaene og om deres mening om spørsmålenes relevans i forhold til 

problemstillingene. 
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Spørreskjema i OUS-studien 

I OUS-undersøkelsen, som er en større kvantitativ undersøkelse som omfatter mer enn 500 

barn, ville det vært ønskelig å kunne bruke standardiserte spørreskjemaer som var tilpasset og 

utprøvd for norske forhold og til flere grupper med ulike funksjonshemninger. Etter 

litteraturgjennomgang er det ikke funnet undersøkelser der spørsmålene samlet sett er 

relevante og dekkende for alle disse brukergruppene. I Norge ser det ut til at slike større 

undersøkelser så langt ikke omfatter barn med sammensatte funksjonsnedsettelser og deres 

erfaringer med CI. Dette kan ha sin årsak i at tilbudet om cochleaimplantat til barn med 

sammensatte funksjonsvansker er relativt nytt, og at dette er barn det kan være vanskelig å 

kartlegge. I mangel på eksisterende spørreskjema som kunne av avdekke effekten av CI-bruk 

hos en stor og variert brukergruppe har ansvarlige for OUS-studien utformet eget 

spørreskjema. Skjemaet inneholder nye spørsmål, men har også inkludert spørsmål fra andre 

spørreskjema som er anvendt tidligere i forbindelse med studier av hørselshemmede. 

Enkeltspørsmål som er inkludert i spørreskjemaet til OUS vedrørende hørsel og språk, er 

hentet fra følgende spørreskjema: “The Infant-Toddler Meaningful Auditory Integration 

Scale” (IT-MAIS) (Zimmermann - Phillips, Osberger, & Robbins McConkey, 2000) og 

“Meaningful Auditory Integration Scale” (MAIS) (Robbins, 1991), «MacArthur–Bates 

Communicative Development Inventories» (CDI) (Fenson, et al., 1993) og «The Speech, 

Spatial and Qualities of Hearing Scale» (SSQ) (Gatehouse & Noble, 2004).  I tillegg er alle 

spørsmålene fra spørreskjemaene «CAP» (Archbold, Lutmann, & marshall, 1995), som 

omhandler foreldres evaluering av barnets hørsel, og «SIR» (Cox & McDaniel, 1989), som 

omhandler foreldres evaluering av barnets ekspressive språkferdigheter, inkludert i 

spørreskjemaet til OUS. «CAP» og «SIR» er i sin helhet oversatt til norsk av Noricom på 

oppdrag fra OUS (se vedlegg 2, side1, punkt 1 og 2).  

For undersøkelse av livskvalitet anvendes de norske utgavene av KindL og PedsQL. 

Bearbeidelse av OUS-spørreskjema etter utprøving  

Etter møte med informantene og utprøving av spørreskjemaene i egen undersøkelse, ble 

eksisterende OUS spørreskjema bearbeidet og endret i tråd med de funn som ble gjort i egen 

undersøkelse. Endringene ble gjort i samarbeid med ansatte ved OUS, og presenteres under 

resultatkapitlet punkt 4.3 samt i et forslag til nytt revidert spørreskjema som er vedlagt 

oppgaven (se vedlegg 7).   
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3.1.4 Analyse 

Etter intervjuene er lydfilene sjekket og transkribert. Ved kodingen er det knyttet nøkkelord til 

teksten med utgangspunkt i målsettingen med oppgaven. Dette er begreper som: 

taleoppfattelse, språkferdigheter og livskvalitet. Ut fra disse er det funnet synonymer som kan 

dekke disse begrepene. Som et eksempel kan nevnes at taleoppfattelse kan implisere begreper 

som blant annet høre, forstå, følge med eller ikke forstå. I forbindelse med språkferdigheter 

kan for eksempel uttale, tegn til tale og setninger være noen eksempler som benyttes. I 

livskvalitet er ord som glad, interesse, fornøyd og sosial begreper som er brukt. Ut fra dette er 

teori knyttet opp mot begrepene og drøftet på bakgrunn av dette.  

3.1.5 Reliabilitet, validitet og generalisering 

For å kvalitetssikre studien, bør spørsmål vedrørende reliabilitet, validitet og generalisering 

behandles. (Dalen, 2011; Maxwell, 1992). Dette gjelder all forskning. 

I denne undersøkelsen er reliabiliteten søkt ivaretatt ved at studien er beskrevet på en grundig 

og nøyaktig måte. Dette gjelder både gjennomgang av undersøkelsen og presentasjon av 

resultatene. På denne måten kan det være lettere for andre, med interesse for temaet, å sette 

seg inn i hva som er gjort og lage en eventuelt tenkt gjennomføring av prosjektet. I og med at 

intervjuguide, spørreskjema og resultatene fra spørreskjema er vedlagt, kan det antas at dette 

er dokumentasjon som er medvirkende for å sikre studiens reliabilitet. Dette støttes av 

litteraturen som beskriver at reliabilitet omhandler hvorvidt undersøkelsen er pålitelig og 

nøyaktig. Reliabilitet brukes gjerne i forbindelse med om undersøkelsen kan reproduseres av 

andre forskere (Dalen, 2011; Fog, 2004; Kvale & Brinkmann, 2009a).  

Validitet omhandler i hvilken grad en metode undersøker og reflekterer de fenomenene 

forskeren ønsker å vite noe om (Fangen, 2004; Kvale & Brinkmann, 2009a; Maxwell, 1992). 

En slik oppfatning av validitet, kan gi kvalitativ forskning kunnskap som er gyldig og 

vitenskapelig. I denne oppgaven er mor intervjuet vedrørende sitt barns språkferdigheter og 

livskvalitet. I og med at barnet ikke kan formidle denne informasjonen selv, er grunnlaget for 

resultatene informasjon gitt av mor, samt hennes tolkning og forståelse av barnet. En mor 

kjenner som regel barnet sitt best, men vil alltid være en mor og svarene kan derfor bli preget 

av hennes rolle. Videre er datamaterialet innhentet ved intervju. Jeg kan, med min 

tilstedeværelse, prege situasjonen slik at informantene, og dernest svarene, påvirkes av denne. 

Dette var jeg forberedt på, og forsøkte å la informantene si mest mulig uten for mange 
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kommentarer fra min side. Samlet kan disse faktorene påvirke resultatenes gyldighet. Det bør 

jeg være meg bevisst i forbindelse med resultater og drøfting.  

En annen vesentlig faktor er, i følge Maxwell (1992), at i alle former for validitet må 

forskeren være nøyaktig, slik at informasjon ikke endres ved gjengivelse. Dette er ivaretatt 

her ved at det blant annet er benyttet båndopptaker, og intervjuene er transkribert kort tid etter 

opptak. På den måten var det lettere å gjengi informantenes utsagn så korrekt som mulig. 

Videre er det redegjort for hvordan materialet er tilrettelagt for tolkning og drøfting. 

Det er laget en intervjuguide som har til hensikt å innhente informasjon i henhold til 

problemstillingene. På den måten søkes det å stille gode spørsmål slik at informantene får 

anledning til å gi svar som kan være gyldige. Dette støttas av Maxwell som blant annet 

poengterer at beskrivelser av hvordan datamaterialet er samlet inn og tilrettelagt for tolkning 

og analyse er vesentlig (Maxwell, 1992).  

For ytterligere å sikre studiens validitet er det forsøkt benyttet flere kilder. Hensikten med 

dette er at flere uavhengige kilder med større sannsynlighet kan underbygge at et resultat er 

riktig enn dersom opplysningene stammer fra en enkelt kilde. Dette kan kalles kilde-

triangulering, og er en annen metode forskeren kan benytte for å sikre studiens validitet 

(Kruuse, 2003). På den måten kan resultater fra ulike studier underbygges, og et faglig 

perspektiv støttes. En svakhet ved dette kan være at det tas utgangspunkt i litteratur og kilder 

som støtter forskerens syn, slik at et teoretisk perspektiv kan bære preg av lite kritisk 

gjennomgang og ensidighet. For å forebygge dette, er det forsøkt å ha en bevissthet omkring 

hvilke kilder som er benyttet og hvor de kommer fra. 

Generalisering er knyttet til om resultatene fra denne undersøkelsen kan overføres til andre 

personer og situasjoner (Fangen, 2004; Kvale & Brinkmann, 2009a). I den sammenhengen 

har Shofield beskrevet at sammensetning av studiens utvalg har en betydning for 

generalisering av resultatene (Dalen, 2011). I egen studie er informantene valgt med 

utgangspunkt i at det er barn/ungdom som har sammensatte funksjonsvansker og 

cochleaimplantat. Det er i tillegg tatt hensyn til geografisk beliggenhet. Populasjonen i Norge 

er liten, og utvalget blir utfra disse kriteriene noe tilfeldig. Det er få informanter i studien, noe 

som ytterligere svekker studiens overføringsverdi. Shofield poengterer i den forbindelse at 

sammensetning av studiens utvalg har en betydning for generalisering av resultatene (Dalen, 

2011).  Det kan likevel antas at variasjonsbredden i utvalget, i forhold til diagnose og 

funksjonsvansker, representerer noe av variasjonsbredden i populasjonen. Forskeren må 
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likevel være seg bevisst at dette er et lite utvalg. Til tross for variasjon med hensyn til barnas 

funksjonsvansker, er det sannsynligvis større variasjonsbredde blant hele populasjonen. Ut fra 

dette er det vanskelig å trekke noen sikre konklusjoner. Dette er aspekter leser bør ta hensyn 

til, og selv vurdere hvor anvendelige resultatene er for eventuelle andre liknende situasjoner. 

Dette innebærer at resultatene er forskerens egen tolkning, og at det ikke finnes noen eksakte 

konklusjoner om resultatene er riktige eller gale.    

3.1.6 Etiske hensyn 

Det forskningsetiske perspektiv har de senere årene hatt stort fokus. Samfunnet stiller sterke 

krav til at forskning drives og reguleres etter etiske prinsipper som er nedfelt i lover og 

retningslinjer (Befring, 2007; Dalen, 2011; Kruuse, 2003). Ved å følge lover og inneha 

kunnskap om god forskningsetikk i egen studie, kan det bidra til at informantenes personlige 

integritet blir vernet og ivaretatt.  

Innenfor samfunnsvitenskap og humaniora er de viktigste forskningsetiske retningslinjene 

nedfelt i Forskningsetiske retningslinjer for samfunnskunnskap, juss, humaniora og teologi 

(NESH, 2006). Disse retningslinjene har ikke samme funksjon som lover, men er 

hjelpemidler for forskeren selv, og peker på relevante faktorer forskeren skal eller bør ta 

hensyn til. I egen undersøkelse innebærer dette blant annet krav om frivillig deltakelse for 

informantene, informert samtykke, forsvarlig oppbevaring av innhentet informasjon, 

anonymisering, hensynet til utsatte grupper, samt taushetsplikt for meg som forsker (NESH, 

2006).  

En lov som er relevant i denne sammenhengen er «Lov om behandling av 

personopplysninger» ( Personopplysningsloven, 2000). I § 1 defineres det at «loven skal bidra 

til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, 

herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på 

personopplysninger». I henhold til § 42 (ibid.) skal alle forskningsprosjekt som innebærer 

personopplysninger meldes til Datatilsynet. Denne undersøkelsen inneholder sensitive 

personopplysninger og er derfor meldt og godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig 

Datatjeneste (NSD). Det ble i tillegg sendt framleggingsvurdering til de regionale komiteer 

for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Denne undersøkelsen regnes ikke som 

medisinsk eller helsefaglig forskning, slik det forstås med helseforskningsloven, og faller 

derfor utenfor helseforskningslovens virkeområde, § 2 (Helseforskningsloven, 2008). Den er 

derfor ikke fremleggelsespliktig for REK. 
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Slik CI-teknologien er i dag, er brukeren avhengig av livslang teknisk oppfølging (Wie, 

2005).  På bakgrunn av dette er det presisert at all deltakelse er frivillig, og at en eventuell 

avgjørelse om å delta/ikke delta ikke vil ha noen betydning for barnets tilbud ved OUS. 

Foreldre kan når som helst trekke seg uten negative konsekvenser. Dette kalles et fritt og 

informert samtykke. For å kunne ta en avgjørelse deltakelse i undersøkelsen, er informasjon, 

slik at informantene får kunnskap om hva de skal være med på, vesentlig. Den bør formidles 

på en måte som vedkommende kan forstå. (Dalen, 2011; NESH, 2006; Kvale & Brinkmann, 

2009b).  

Det er relativt få barn i Norge som har sammensatte funksjonsvansker og CI. Ut fra dette er 

det særdeles viktig å ivareta informantenes krav til anonymitet slik at all informasjon som 

omhandler personlige forhold behandles med varsomhet og anonymiseres slik at opplysninger 

ikke kan føres tilbake til informanten (Dalen, 2011; NESH, 2006; Kvale & Brinkmann, 

2009b; Wie, 2005).   

I punkt 12. (NESH, 2006) beskrives det at barn har et særlig krav på beskyttelse i forhold til 

alder og behov. Barn med sammensatte funksjonsvansker kan ses på som en utsatt gruppe 

som jeg gjennom hele min forskningsprosess bør ha et spesielt ansvar for. Dette angår i tillegg 

deres foreldre, som ved å delta i en forskning som dette, kan risikere å få spørsmål som kan 

bidra til at såre følelser vekkes til live igjen. Dette kan være følelser som sorg eller sinne over 

at barnet er annerledes og kanskje aldri kan leve et liv slik som de fleste andre barn gjør. Dette 

bør jeg være meg bevisst i mitt møte med foreldrene. Informasjon vedrørende barnets 

språkferdigheter og livskvalitet innhentes via mor. Ved å vurdere familiens livssituasjon 

under ett, kan både foreldre og barn i denne sammenhengen vurderes som en sårbar og utsatt 

gruppe. Dette innebærer at forskeren bør passe på at de ikke utsettes for urimelige 

belastninger (ibid.). Samlet er disse etiske aspekter forskeren bør være seg bevisst gjennom 

hele forskningsprosessen. Både med hensyn til forskningsprosessen, men også for å ivareta 

tillitsforholdet mellom foreldre og forsker.  
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4 Resultater og drøfting  

Målsettingen i denne oppgaven er todelt. Med det som utgangspunkt presenteres og drøftes 

først resultater med utgangspunkt i problemstilling 1. Drøftingen vil omhandle barnas 

taleoppfattelse, språkferdigheter og livskvalitet, og ta utgangspunkt i spørreskjemaet. 

Bakgrunnsinformasjon og skole-/barnehage vil ikke drøftes. Dette med begrunnelse i at det er 

språk og livskvalitet som er fokus i problemstillingen. Videre presenteres og drøftes andre 

funn i undersøkelsen. Deretter presenteres og drøftes resultatene i forbindelse med 

problemstilling 2.  «PedsQL» omhandler livskvalitet, og blir presentert sammen med 

spørreskjemaet «Taleoppfattelse, språkferdigheter og livskvalitet».  

Avslutningsvis følger noen betraktninger om hvorvidt «PedsQL» er godt egnet for bruk til 

barn med sammensatte funksjonsvansker og hvordan denne undersøkelsen har fungert som en 

pilotstudie.  

4.1 Resultater og drøfting av barnas 

språkferdigheter og livskvalitet  

 Under presentasjonen av resultater og drøfting, bør forsker være bevisst på at dette er 

vurderinger foretatt av mor samt hennes tolkning av barnet. I den forbindelse kan svar gitt av 

foreldre være usikre, fordi foreldre er preget av nettopp det å være foreldre, og svarene kan 

påvirkes av dette. Barn med sammensatte funksjonsvansker kan gi utydelige signaler, og 

årsaken til barnets atferd kan være uklar. Det kan for eksempel være vanskelig å vite om 

årsaken til et barns gråt kan være smerte, sult eller redsel. Det krever god innsikt av voksne 

for å kunne tolke og forstå barnets signaler på en presis måte. Dernest kan informantene tolke 

og forstå meningen med spørsmålene ulikt, noe som kan gi upresise svar i forhold til 

hensikten med spørsmålene. 

Målet med dette spørreskjemaet er som nevnt å kartlegge hvorvidt fire barn med sammensatte 

funksjonsvansker har nytte av cochleaimplantat med hensyn til taleoppfattelse, 

språkferdigheter, og livskvalitet. For å gjøre fremstillingen mer oversiktlig for leseren, 

presenteres først bakgrunnsvariabler i egen tabell. Andre data som taleoppfattelse, språk og 

livskvalitet presenteres deretter i en kvalitativ, beskrivende form. Se vedlegg 5 og 6 for utfylte 

spørreskjemaer der svarene fra informantene er inkludert. 
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4.1.1 Bakgrunnsinformasjon og skole- /barnehagetilbud 

Tabell 1 presenterer bakgrunnsvariabler vedrørende utvalget i undersøkelsen. Som tabellen 

viser hadde alle barna et hørselstap i ung alder. De fikk alle CI i alderen 2 til 3 år, og er ved 

undersøkelsens tidspunkt i alderen 3,5 til 14 år. De har en brukstid for cochleaimplantat på 1,5 

til 11 år. Deltakerne bruker CI alle våkne timer og ett av barna (D) har CI på ett øre. Hun 

bruker ikke noen hørselstekniske hjelpemidler på det andre øret. De andre tre deltakerne har 

det på begge ører.  

Tabell 1 Bakgunnsinformasjon om barna 

Variabler Barn A Barn B Barn C Barn D 

Alder for døvhet 2 år Vet ikke Medfødt Auditiv nevropati , 

5 dager gammel,  

Alder ved 

implantering 

2 år 2 år 3 år 2 år 

Brukstid 5 år 2 år 11 år 1,5 år 

Barnets alder 7 år 4 år 14 år 3,5 år 

Tidsbruk pr. døgn Alle våkne timer Alle våkne timer Alle våkne timer Alle våkne timer 

Bilateral 

implantasjon 

Ja Ja Ja Nei, ett øre, ikke 

noe på det andre 

Type tilleggsvanske CP*, 

utviklinghemning, 

synsvansker 

Down syndrom CP*, kognitive 

vansker, 

synsvansker, 

ernæringsvansker, 

utviklingshemning 

CP*, språkvansker, 

synsvansker 

*CP= Cerebral Parese   

Under intervjuene med mor ble det sagt enkelte kommentarer vedrørende de punktene som 

beskriver når hørselstapet ble oppdaget, og hvor mange timer per dag barna bruker 

cochleaimplantat. Som informant B sa i forbindelse med barnets alder for døvhet: «… det er 

ikke alle som får vite det, om det er medfødt eller ikke, i hvert fall når de har 

tilleggshandicap». Hun mente det kunne være vanskelig å kartlegge et barns hørsel når det er 

flere funksjonsvansker som er med på å komplisere situasjonen ytterligere.  

I forbindelse med tidsbruk per dag, sier informant C under intervjuet, at barnet tok CI-

apparatene av og på «sammen med tøyet». Dette barnet kan en del tegnspråk i tillegg til tale, 

og informant C sa at: «når hun ikke er i form synes hun det er deilig å slippe å høre, vi (her 

hjemme) forstår henne uansett. Men hun er veldig nøye på at hun skal ha det på skolen eller 
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hvis hun skal et eller annet, der hun vet at det ikke er noen som bruker tegn». Ut fra mors 

utsagn tok hun av CI-apparatet hvis de for eksempel var på en strand. Informant A sa, at om 

kvelden tok barnet hennes først av CI-apparatet på det ene øret før hun la seg. Dette fordi hun 

«ville høre litt før hun la seg til å sove». Deretter tok hun av det andre apparatet når hun 

skulle sove. 

Tabell 2 viser variabler som blant annet bosted og språk. Med barnets morsmål, menes det 

språket barnet kan best. Barn A har fremmedspråklige foreldre med portugisisk som morsmål, 

mens barnets morsmål er norsk. Alle barna bodde hjemme hos mor og far, og det var ingen 

andre i familiene med hørselshemning.  

Tabell 2 Mer bakgrunnsinformasjon og type opplæring  

Variabler Barn A Barn B Barn C Barn D 

Barnets morsmål Norsk talespråk Tegnstøtte Tegnspråk Norsk med 

tegnstøtte 

Foreldres språk Portugisisk Norsk  Norsk Norsk 

Hvor barnet bor Hos mor og far Hos mor og far Hos mor og far Hos mor og far 

Andre i fam* med 

hørselshemning? 

Nei Nei Nei Nei 

Type spesial- 

undervisning 

Mindre grupper, en 

til en undervisning 

Mindre grupper, 

tilpasning av stoff, 

en til en 

undervisning, tale 

med tegnstøtte, 

alternativ 

kommunikasjon 

Mindre grupper, 

tale med tegnstøtte, 

alternativ 

kommunikasjon 

Små grupper, 

eneundervisning, 

tale med tegnstøtte, 

alternativ 

kommunikasjon, 

tilpasning av 

stoffet, språktrening 

med fagperson 

Antall timer 

spesialundervisning 

Hele tilbudet 5 – 10 timer pr. uke Hele tilbudet Hele tilbudet 

*fam=familien  

Ved gjennomgang av spørreskjemaet kom det frem at barn A, C og D hadde sitt 

opplæringstilbud på en spesialenhet for personer med flere funksjonshemninger. Barn B 

benyttet seg av vanlig barnehage. Alle barna mottar spesialundervisning. Omfanget av dette, 

kommer frem nede i tabell 2.  

4.1.2 Taleoppfattelse 

Vurdering av barnets auditive utviklingstrinn (CAP) 

Resultat 

Ut fra informantenes svar, viser avkrysning på spørreskjemaet «Taleoppfattelse, 

kommunikasjonsferdigheter og livskvalitet», at barn A, C og D har relativt god oppfattelse av 
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tale. De oppfatter tale uten munnavlesning, og barn C kan i tillegg snakke i telefon. Barn B, 

kan ut fra spørreskjemaet skjelne språklyder.  

Intervjuet av mor til barn C, underbygger barnets relativt høye nivå på taleoppfattelse. Der 

beskriver mor at hun har erfaringer med at «når vi snakker rundt og ved siden av henne, og vi 

tror at hun ikke følger med, så kan hun plutselig smette inn en kommentar til det vi snakker 

om».  Mor til barn B forteller i intervjuet at fordi barnet ikke har ekspressivt språk, kan 

hennes vurdering av barnets taleoppfattelse være preget av usikkerhet. Videre sier hun at «det 

blir på en måte min tolkning hva jeg tror…vi har ingen aning egentlig». Men mor til barn B 

vet at datteren forstår følgende utsagn: «kan mamma får kos»? Informant D sier at «det er 

veldig vanskelig å vite. I og med at hun har to forskjellige hørsler, med en som skurrer 

(Auditiv nevropati) og et CI-apparat som faller av hele tiden, så vet vi ikke….men vi oppfatter 

at hun forstår veldig mye og at hun følger veldig godt med». Mor forteller at hun har inntrykk 

av at datteren forstår korte setninger.  

Drøfting 

Dette er registreringer og uttalelser som viser at barna har forsinket utvikling med hensyn til å 

oppfatte og forstå tale. I denne sammenhengen har barna både cochleaimplantat, som 

impliserer at hørselen er annerledes enn hos barn som hører normalt, og tilleggsvansker, som 

blant annet kan medføre at språkforståelsen deres er forsinket. Språkteori beskriver at barn får 

en reseptiv språkforståelse før de kan uttrykke ordene selv (Tetzchner, 2001). Funn i 

undersøkelsen kan underbygge dette, da det ut fra mors utsagn beskrives at barna viser en 

bedre forståelse enn det barnet kan sette ord på selv (barn B og D). Ved å sammenlikne 

svarene til informant D ut fra «CAP» med intervjuet, spriker dette noe. Dette kan ha en 

sammenheng med at barnet har en varierende hørsel, som mor kommenterer selv. Mors 

opplevelse av at datteren forstår en del og følger med, kan være i situasjoner der hun har på 

CI. I tillegg kan det anses som vesentlig at den Auditive nevropatien på det andre øret ikke 

«forstyrrer» hennes hørselsopplevelse for mye. Dette er likevel uvisst, og det er mors 

opplevelse av datterens oppmerksomhet i ulike situasjoner som sannsynligvis er en 

medvirkende faktor når hun på den ene siden synes det er vanskelig å vite hva datteren 

oppfatter, samtidig som hun ut fra hennes interesse og oppmerksomhet mener at hun forstår 

en del av det som sies til henne.  

Mors utsagn tilsier at barn C har en relativt god språkforståelse. Likevel ser det ut til at 

foreldrene forventer at hun forstår mindre enn det hun faktisk gjør. Mors utsagn viser at barn 

C forstår og kan følge med på en del av det som blir sagt rundt henne i kjente og nære 
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omgivelser. Hun viser interesse og kan ta initiativ i form av en uttalelse. Dersom barnet 

forstår mer enn nærpersoner forventer eller barnet kan gi uttrykk for, kan dette medføre at 

omsorgspersonene undervurderer barnet, og stiller for få krav eller har for lave forventninger i 

forhold til barnets kognitive eller intellektuelle nivå. Dette er aspekter det kan være vanskelig 

å kartlegge i ung alder, og spesielt i situasjoner der barnet har flere vansker.  

I tabell 1 s. 32 kan barnas tidsbruk med CI leses av. Den viser at alle barna fikk CI ved to til 

tre års alderen. Barn B og D har hatt CI i en relativt kort periode, henholdsvis 2 og 1,5 år.  Da 

dette er barn med sammensatte funksjonsvansker, tar deres språkutvikling i følge litteraturen 

lengre tid enn for barn med CI uten tilleggsvansker (Hans et al., 2010; Wiley et al., 2005). 

Språkforståelsen til barn D, har til tross for hennes tilleggsvansker og korte brukstid utviklet 

seg relativt raskt. Hun har hatt CI 1,5 år, noe som anses som kort brukstid i forhold hennes 

tilleggsvansker. Hennes relativt gode språkforståelse kan ha sammenheng med at hun 

sannsynligvis har et høyere kognitivt nivå enn barn B. Barn B har en utviklingshemning og 

har brukt CI i to år. Dette støttes fra tidligere studier som beskriver at barns kognitive evner er 

av betydning for hvordan språkferdigheter senere kan utvikle seg (Meinzen-Derr et al., 2009). 

Barn A har hatt CI i 5 år, og barn C i 11 år. De har begge utviklet gode ferdigheter innen 

språkforståelse. I forbindelse med resultatet for barn A og C kan deres språkforståelse henge 

sammen med deres kognitive evner og lange brukstid. Tross lang brukstid er taleoppfattelsen 

til barn C begrenset til korte og enkle setninger. Dette gjelder i tillegg barn B.  

Barnas språkforståelse kan i tillegg ha sammenheng med at de fikk CI i en alder da hjernen er 

plastisk og i rask utvikling. I følge teorien er perioden for hjernens plastisitet vesentlig for 

barnets språkutvikling. Denne er i tidlig barnealder (Berk, 2009; Hagtvedt, 2004). Dette 

støttes av Richter et al. (2002) som hevder at barn som får cochleaimplantat før 4-5 årsalderen 

har bedre resultater i forhold til språkutvikling enn de som får CI senere i livet. Barna i egen 

studie fikk CI ved 2 til 3 års alder. Barn A og C har utviklet relativt god taleoppfattelse, mens 

barn B skjelner språklyder og barn D oppfatter enkle setninger. Avhengig av kognitivt nivå, 

kan det antas at barn B og D utvikler bedre språkforståelse etter lengre brukstid.    

Respons på lyd/ musikk/ stemme 

Resultat 

Etter å ha sammenlignet svarene fra disse kategoriene, samsvarer de til en viss grad. Det er 

derfor valgt å presentere de samlet. Mødrenes svar tilsier at barna responderer med blant annet 

glede, ved å flytte blikket, lytte, nynne og bevege arm/ben når de hører lyd, musikk eller 

stemme. Alle fire barna imiterer lyder i varierende grad. Barn D kan bli rolig eller urolig ved 
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generelle lyder. Informantenes avkrysning viser at barn B og D har flere responser på lyd/ 

musikk/stemme enn barn A og C. Henholdsvis 18 og 19 hos barn B og D mot 11 og 14 hos 

barn A og C.  

Drøfting 

Dette er funn som underbygger at barna hører og oppfatter lyder, og responderer på disse på 

ulike måter. Ved å se dette i lys av litteraturen, viser tidligere studier at flere barn med 

sammensatte funksjonsvansker har liknende reaksjoner og responser etter at de har fått CI 

(Berritini et al., 2008; Hans et al. 2010; Wiley et al. 2005). Barnas varierte responser på lyd 

kan tolkes som oppmerksomhet, kontakt og interesse mot omgivelsene og den hørende 

verden. Dette kan være et grunnlag for videre utvikling innen kommunikasjon og språk. I 

henhold til litteraturen henger utvikling og læring sammen med og oppstår som et resultat av 

samhandling, aktivitet og kommunikasjon med mennesker som er i barnets miljø (Lorentzen, 

2009). De yngre barna, som har hatt CI i kort tid, har flere responser på ulike auditive stimuli 

enn de barna som har hatt CI i lengre tid. Ut fra dette kan det antas at de er i starten av sin 

språkutvikling. Det å respondere på lyder samt å ha interesse for omverden, kan være en 

begynnelse på en senere språkutvikling.   

Barnas responser på ulik lyd, som blikkontakt, bevege kroppen, lytte og bli rolig/urolig kan i 

tillegg tolkes og ses på som det Næss et al. (2001) omtaler som «aktivitet» i forbindelse med 

livskvalitet. Barn som viser glede og nynner, kan tyde på at de har en grunnstemning av 

glede, noe som er en medvirkende faktor ved livskvalitet.  

Tale/lyd– oppfattelse under ulike betingelser 

Resultat 

Registreringer på spørreskjemaet «Taleoppfattelse, kommunikasjonsferdigheter og 

livskvalitet», viser at barn B og D ofte leker med egen stemme. Barn A gjør det av og til, 

mens barn C ikke lenger leker med egen stemme. Intervjuene beskriver at barn A «leker med 

egen stemme av og til. Hun bobler med munnen…». Mor til barn C fortalte om en episode da 

datteren gikk i barnehage: «de hadde lydopptak når hun lå i senga og skulle sove i 

barnehagen. Så satte de inn en kassettspiller for å ta opp når hun lå og lekte med sin egen 

stemme. Da hadde hun cochleaimplantatet på når hun sov i barnehagen, men hun leker ikke 

med egen stemme nå».  

Ved gjennomgang av intervjuet for barnas taleoppfattelse ved ulike lydbetingelser, har 

informant B svart at hun ikke vet om barnet forstår det som blir sagt uansett om det er rolig 
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eller om det er støy i rommet. Barn D forstår, med litt problemer, det som sies i et stille rom. 

Blir det støy er det vanskelig å være sikker på hva hun forstår. Som mor sier er det vanskelig å 

vite hva hun forstår i og med at hun ikke kan gjøre seg forstått. Dette gjelder både barn B og 

D. For barn A og C ser det ut til at begge barna får større vanskeligheter med å oppfatte tale jo 

mer støy og uro det er i rommet. Informant C uttrykker i intervjuet at «det er alltid lettere når 

det ikke er bakgrunnsstøy. Men det kommer an på hvor komplisert språk det er og». I 

forbindelse med lydkilder registrerer informant B at hun ikke vet om barnet hennes kan 

lokalisere disse, som for eksempel et hundebjeff, diskriminere mellom stemmer til 

familiemedlemmer eller skille mellom ulik barnemusikk. Når det gjelder barn A, C og D ser 

det ut til at de kan skille mellom stemmer til familiemedlemmer uten store problemer. Barn A 

og D kan lokalisere hvor lyden av for eksempel et hundebjeff kommer fra, og de kan med 

noen problemer skille mellom ulike sanger. Å lokalisere lyden fra en hund er noe som barn C 

kan klare med litt vanskeligheter. Hun kan sannsynligvis ikke diskriminere mellom ulike 

sanger på en cd eller radio. Informant C sier i intervjuet at datteren «er oppmerksom på 

hundelyder og titter rundt for å se hvor det kommer fra».  

Drøfting 

Barn som leker med egen stemme kan signalisere at barnet kan oppfatte lyder. Videre kan det 

å leke med egen stemme ses på som babling. Sett i lys av teori kan ovenstående funn vise at 

barn B og D er i en periode i utviklingen der babling er et element. På grunn av manglende 

hørsel i de to første leveårene, samt barnas sammensatte vansker er bablingen forsinket i 

forhold til kronologisk alder. Tetzchner (2001) omtaler at barnet babler i sin førspråklige 

periode. Babling ses på som et viktig grunnlag for et eventuelt senere talespråk. De barna som 

babler har ikke hatt CI lengre enn 1,5 til 2 år. Dette er små barn (3 og 4 år). Med sine 

tilleggsvansker tar språkutviklingen lengre tid hos disse enn hos barn med CI uten 

tilleggsvansker. Dette støttes av tidligere studier (Hans et al., 2010; Meinzen-Derr et al., 2009; 

Wiley et al., 2005). Barn A og C lekte med egen stemme en periode etter at de hadde fått sin 

CI, men har sluttet med dette. Det kan antas at de da hadde sin førspråklige periode, før de 

senere utviklet og lærte talespråk.  

Ut fra informantenes utsagn viser resultatene at jo mer støy det er rundt barna desto større 

vansker har de med å oppfatte og forstå det som formidles med talespråk. Barna har vansker 

med å oppfatte lyd i et støyfylt rom, kunne lokalisere lydkilder, skille mellom stemmer samt 

skille mellom kjente sanger. Dette kan henge sammen med at de har CI og dermed har en 

hørsels- og lydopplevelse som er annerledes enn hos normalthørende (Johnson & Wiley, 

2009; Meinzen-Derr et al.,  2009). Et annet element i denne sammenhengen er barnets 
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tilleggsvanske som innebærer at tre av barna har en utviklingshemning (A, B og C). Dette 

innebærer blant annet at barna har kognitive vansker i varierende grad, noe som påvirker 

deres forutsetninger for å forstå og tolke talespråk (Rognhaug & Gomnæs, 2012).  

Barn B og D har noen få tegn de kan bruke, og mødrene sier det er vanskelig å kunne si noe 

eksakt om deres faktiske lydoppfattelse og språkforståelse. Barn D kan, til tross for sine 

kommunikasjonsvansker, lokalisere lyd og skille mellom stemmer. Dette kan henge sammen 

med at hun ikke har kognitive vansker, og mestrer å forstå og tolke tale og andre lydinntrykk. 

Dette støttes av andre funn i undersøkelsen der hun av mor beskrives som kvikk, og at hun 

følger godt med. Dette kan innebære at hun har en forståelse for det som skjer i sosiale 

situasjoner og tolker disse sammen med informasjon hun får gjennom talespråk. Dette viser at 

hun har en form for hørsel selv om hørselen på det ene øret skurrer (Auditiv nevropati), og 

CI-apparatet på det andre øret ofte faller av.  

Oppsummering taleoppfattelse og språkforståelse 

Barnas språkforståelse kan ut fra dette ses på som delt. Tre av barna (A, C og D) har ganske 

god språkforståelse og taleoppfattelse, men dette er avhengig av hvor mye støy og 

forstyrrende elementer det er i omgivelsene. Deres språkforståelse er i tillegg avhengig av 

setningens vanskelighetsgrad. Det fjerde barnet (B), oppfatter tale i mindre grad, og det er 

uvisst hva hun forstår i situasjoner, uavhengig om det er ro eller uro i omgivelsene.  

4.1.3 Ekspressive språkferdigheter  

Vurdering av hvor forståelig barnets tale er (SIR) 

Resultat 

Ved gjennomgang av spørreskjemaet «Taleoppfattelse, kommunikasjonsferdigheter og 

livskvalitet», har informantene ulike svar. Barn A og D har nær gjenkjennelige ord i 

talespråket, mens barn C har sammenhengende og forståelig tale for en tilhører som 

konsentrerer seg og leser av på munnen i en kjent kontekst. Informant B har ikke krysset av 

på skjemaet, men har notert barnets verbale utsagn som kan ligne ord. Det er ordene 

«mamama» og «bababa». (Ved en kvantitativ analyse ville dette sannsynligvis ikke blitt 

registrert som svar, da det kun er forhåndsbestemte lukkede svaralternativer som registreres).   

Funn fra intervjuene kan støtte resultatet fra spørreskjemaet. I intervjuet forteller informant B 

at barnet «snakker ikke i det hele tatt. Hun sier mamama og dadada. Hun har hatt lyd i to år, 

og har vært mest på bable-stadiet hele denne tiden». Informant D sier at hun har hørt datteren 
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si enkelte ord, men det varierer. Mor forteller videre at de «oppfatter at datterens manglende 

språk er på grunn av CPen, på grunn av manglende muskulatur. Ja for hun prøver så mye, 

hun babler så mye og hun viser så veldig forståelse». Dette barnet har store motoriske vansker 

i hele kroppen, noe som medførte problemer i forbindelse med både artikulasjon og bruk av 

tegn. 

Informant C forteller at ukjente har vanskeligheter med å forstå hva datteren hennes sier. Når 

hun for eksempel skal snakke i telefonen står foreldrene alltid ved siden av for å oversette. 

Hun mener at for å forstå hva datteren sier er det nødvendig å kjenne henne ganske godt. Hun 

snakker med relativt enkle setninger. 

Drøfting 

I denne undersøkelsen er barna på ulikt nivå med hensyn til utviklingen av talespråket, fra å 

bable til å snakke i enkle setninger. I dette er det viktig å være seg bevisst barnas 

tilleggsvansker, alder for implantering av CI og tidsbruk av cochleaimplantat.  

Litteraturen beskriver at ved seks, syv-måneders alder begynner barnet vanligvis å bable 

(Tetzchner., 2001). Dette kan være konsonant-vokal-stavelser som «dadada», «mamama», og 

er lyder barnet blant annet imiterer. (Tetzchner, et al., 1993).  Dette kan ikke ses på som ren 

imitasjon for imitasjonens skyld, men bør i tillegg ses på som at barnet lærer gjennom andre 

(intersubjektivitet), og har en egeninteresse av å være i sosialt samspill og dialog. Lydene 

Tetzchner beskriver kan ligne på de lydene barn B for tiden vokaliserer. Hun har ingen 

tydelige ord, men i og med at «mamama» og «dadada» kan være lydsammensetninger som 

ligner vanlige ord, kan det antas at dette kan være et lydmessig utgangspunkt for et større 

repertoar av lyder og forhåpentligvis ord på sikt. Babling og imitasjon av lyder er sent i 

forhold til kronologisk alder. Det har sin sammenheng med hennes hørsels- og 

tilleggsvansker, som både hver for seg og samlet gir utfordringer vedrørende utviklingen av 

talespråk.   

Litteraturen beskriver babling som et lydmessig grunnlag for talespråk, og at babling gradvis 

endrer karakter, og får preg av vanlige ord (Tetzchner., 2001). Dette kan likne det informant 

A og D omtaler som nær gjenkjennelige ord i talen. Informant D sier de har hørt enkelte ord 

fra datteren. Hun har som tilleggsvanske alvorlig CP, og det er vanskelig å si om det er 

motorikken eller språkutviklingen som hindrer henne i å snakke. I og med at barnet har 

relativt høy språkforståelse, samt at hun babler og prøver å snakke, kan CP og derav nedsatt 
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motorikk i munnen være en medvirkende årsak til at hun strever med å uttrykke seg ved hjelp 

av talespråk.  

Barn C snakker med enkle setninger. Litteraturen beskriver at barn som nærmer seg 

skolealder har et stort ordforråd og innehar kunnskap om mange grammatiske strukturer 

(Buckley, 2003). Ved å se på hennes talespråk å relatere det til litteraturen, kan det se ut til at 

hun har en forsinket språkutvikling. Tatt i betraktning hennes tidsbruk med CI, kunne en 

antakelse vært at hun hadde et bedre utviklet talespråk. Tilleggsvanskene er en faktor som nok 

er en medvirkende årsak til hennes relativt lave nivå på talespråk. I litteraturen beskrives det 

at barn med utviklingshemning ofte har artikulasjonsvansker (Rognhaug & Gomnæs, 2012). 

Barn C har en uttale som ofte krever at personer som kjenner henne godt, hjelper henne med å 

oversette slik at andre forstår det hun sier. Dette gjelder spesielt i telefonsamtaler. Dette, samt 

hennes korte, enkle setninger kan støtte opp om hennes forsinkede språkutvikling.  

Ved å sammenlikne resultatene for «CAP» og «SIR», viser dette at barna har en bedre 

taleoppfattelse enn talespråk. Dette støttes av funn fra litteraturen der det redegjøres for at 

barn gjerne utvikler språkforståelsen før de kan uttrykke seg ved hjelp av talespråk 

(Tetzchner., 2001). 

Barnets kommunikasjonsform 

Resultat 

Et annet aspekt vedrørende barns språk er hvordan barnet kommuniserer – barnets mest 

brukte kommunikasjonskanal. Spørreskjemaet er ment å krysse av for ett alternativ (se 

vedlegg 2.). Resultatet viser at mor til barn B, C og D har krysset av i flere bokser. På den 

måten er det vanskelig å avgjøre barnets primære kommunikasjonskanal.  

Barn A benytter seg hovedsakelig av talespråk med tegnstøtte både hjemme og på skolen. 

Den eneste forskjellen er at hun har mer tegnstøtte på skolen enn hjemme. Informant B sier at 

hennes barn bruker tegnspråk og alternativ kommunikasjon som grafiske tegn. Barn C har en 

kommunikasjonsform som innebærer både talespråk som benyttes alene, eller sammen med 

tegnspråk. Barn D bruker talespråk med mye tegnstøtte og alternativ kommunikasjon som 

grafiske tegn. 

I intervjuet omtaler informant A datterens kommunikasjonsform på følgende måte: «noen ord 

støttes med tegn. Det er nok det hun bruker mest (tale) for vi kan ikke så mye tegn. Hun 

snakker alltid med stemmen». Informant C forteller at det ser ut til at datteren søker mot andre 

personer som bruker tegn. «Hvis hun kan, velger hun en person som bruker tegn som støtte 
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eller tegnspråk.. Når hun går med rullatoren har hun ingen hender å bruke (til tegn) så hun 

veksler, hun bruker alle disse. Det går på tale og tegn i alle varianter». Vedrørende barn C, 

forstås dette som om det gjelder i situasjoner med personer som kjenner henne godt.  

Drøfting 

Egne funn viser at barna i undersøkelsen har forsinket språkutvikling. Teori om alternativ og 

supplerende kommunikasjon beskriver at tegn som støtte for talen kan hjelpe barnet slik at 

både forståelse og innlæring av talespråk kan bli lettere for barnet (Braadland, 2005; 

Johansson, 2001b). Dette støttes av tidligere studier der mange av barna brukte tegn som 

støtte til tale. Det beskrives at selv om mange barn ikke oppnår like gode språkferdigheter 

som døve barn uten tilleggsvansker, utvikler en del av barna bedre ferdigheter innen talespråk 

(Berritini et al., 2008; Johnson et al.,  2008; Wiley et al., 2005). I egen studie viser funn at 

barna bruker varierende grad av tegnstøtte eller tegnspråk i tillegg til talespråk. Dette er barn 

som har varierende nivå innen talespråk, tegnstøtte og tegnspråk. Sett i lys av språkteorien, 

kan det antas at barnas bruk av tegn som støtte til tale er medvirkende til at barna lettere kan 

formidle sine behov. Det kan antas at dette også gjelder barn C, som bruker tegnspråk ved 

siden av talespråk. Grunnet CI og sammensatte vansker, kan tegnstøtte og tegnspråk ses på 

som vesentlig for å sikre barnas muligheter for kommunikasjon.  

Utviklingshemning innebærer blant annet språkvansker og kognitive vansker (Rognhaug & 

Gomnæs, 2012). Barn med slike vansker har ofte behov for tegn som støtte eller andre 

alternative kommunikasjonsformer som er tilpasset barnets forutsetninger. Det kan bidra slik 

at barnet får mulighet til å uttrykke egne behov og ønsker, økt forståelse av hva som foregår i 

miljøet og større mulighet for å delta i aktiviteter med andre (Tetzchner & Martinsen, 2004). 

Dersom barnet ikke utvikler talespråk, eller CI av ulike årsaker ikke virker, kan bruk av 

tegnstøtte bidra til at barnet kan uttrykke sine behov, og på den måten opprettholde en form 

for samspill og kommunikasjon med nærpersoner.  

Bateson har beskrevet at alt mennesker foretar seg kan tolkes som kommunikasjon, både ord, 

gester og tonefall (Johannessen et al., 2001). Det at Bateson så tydelig inkluderer mange 

aspekter ved kommunikasjon, gjør at hans begrepsforståelse kan være nyttig kunnskap i møte 

med barn som har sammensatte funksjonsvansker. Grunnet blant annet sin CP har barnet til 

informant D store vansker med å bruke tegn som støtte, og å bruke talespråk. For at hun skal 

kunne gjøre seg forstått, kreves det at foreldre og andre nærpersoner er oppmerksomme og 

innehar kunnskap om hennes måte å uttrykke seg på. Kjennskap til hvordan hun bruker blikk, 

lyder og eventuelt andre former for kroppsspråk er vesentlige for å kunne kommunisere. Da 
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kan hun ut fra sine forutsetninger få mulighet til å gjøre seg forstått og på den måten få en 

følelse av trygghet. Videre er dette grunnlag for samspill der hun kan oppleve at hun tas på 

alvor og ha nære relasjoner til andre personer. Det antas at disse elementene samlet kan 

påvirke barnets opplevelse av livskvalitet.  

Oppsummering ekspressive språkferdigheter 

Disse resultatene viser at tre av barna bruker tegn som støtte i varierende grad ved siden av 

tale. Det fjerde barnet bruker tegnspråk ved siden av talespråk. Nivået på hva de kan uttrykke 

med ord er sterkt varierende, fra ordliknende ord, til enkle setninger.  

4.1.4 Livskvalitet 

Frustrasjon 

Resultat 

Svar på spørreskjemaet «Taleoppfattelse, kommunikasjonsferdigheter og livskvalitet», kan 

tyde på at barn B og C viser noe frustrasjon når CI-apparatet tas av eller ikke virker. Barn A 

og D ser ikke ut til å vise frustrasjon når de ikke bruker cochleaimplantatet.   

For barn C kan mors utsagn tilsi at hun blir frustrert i situasjoner der andre ikke behersker 

tegn eller tegnspråk. Hjemme hos henne ser det ut til at cochleaimplantatet ikke er så 

avgjørende for hennes kommunikasjon, fordi både hun og foreldrene kan en del tegnspråk. På 

skolen og steder der tegnspråk ikke brukes, er det viktig for henne at cochleaimplantatet 

virker slik at hun kan kommunisere med personer hun kjenner.   

Drøfting 

Dette er funn som samlet viser at barna ser ut til å ha relativt lite frustrasjon i forbindelse med 

at de ikke har på CI-apparatet. Ved å se på dette i forhold til barnas livskvalitet, kan det antas 

at dette ikke påvirker barnas livskvalitet i særlig stor grad. Næss et al. (2001) skriver at mental 

helse, som kan innebære frustrasjon, kan påvirke barnets opplevelse av livskvalitet. Blant 

disse barna ser det ikke slik ut. Barn C kan benytte seg av tegnspråk når CI ikke virker. Man 

kan anta at det å mestre tegn/tegnspråk i tillegg til talespråk kan forebygge frustrasjoner i 

forhold til situasjoner der CI ikke virker. Barnet kan da få en mulighet til fortsatt å kunne 

kommunisere og ha kontakt med nærpersoner.   
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Fysisk fungering 

Resultat 

Ut fra spørreskjemaet «Taleoppfattelse, kommunikasjonsferdigheter og livskvalitet» kan det 

se ut til at alle barna ofte har god fysisk form utfra sine egne forutsetninger. Under intervjuet 

kom det frem om barn B at «hun er jo i samme fysiske form hele tiden…hvis hun ikke er syk 

da». Dette ble støttet av informant C som sa: «det er veldig sjelden hun (barnet) ikke er i god 

form». Informant D mente at datteren var «frisk og rask». Dette kan tolkes som om barna har 

relativt god almenntilstand. 

Ved gjennomgang av punktet fysisk fungering på PedsQL, er det krysset av for at barna ofte 

eller nesten alltid har vanskeligheter med å utføre aktiviteter som krever god motorikk, som 

for eksempel å gå, løpe eller bade. I forhold til om barnet kan ha smerter, rapporterer både 

informant C og D at barnet ofte har problemer med dette.  

Drøfting 

Næss et al. (2001) skriver at helse og smerter kan ha betydning for barnets opplevelse av 

subjektiv livskvalitet. Denne undersøkelsen inkluderer fire barn som har store vansker med 

motorikk (tre av dem sitter i rullestol), hvorav to av dem i tillegg har smerter og ubehag. Til 

tross for dette tolkes de av mødrene sine til for tiden å ha relativt god helse. Ut fra utsagn 

andre steder i intervjuene, der informantene sier at barna er fornøyde og positive, kan funnene 

antyde at smerter og motoriske vansker ikke har en avgjørende rolle for disse barnas 

opplevelse av livskvalitet. I forhold til fysisk fungering er det sannsynlig at dette er barn som 

har tekniske hjelpemidler, og foreldre som bistår der barnets fysiske forutsetninger ellers 

kunne sette begrensninger. Dette kan være en medvirkende årsak til at de ikke oppfatter sine 

motoriske vansker som negativt i forhold til sin livskvalitet. I tillegg kan deres unge alder 

og/eller utviklingshemning påvirke deres oppfattelse av sin situasjon slik at barna ikke 

oppfatter eller har en forståelse av at det er en del aktiviteter og ferdigheter de ikke mestrer 

grunnet deres fysiske vansker. 

Følelsesmessig fungering 

Resultat 

Alle barna ble vurdert til å ha middels til god nytte av sin CI. Spørreskjemaet som omhandler 

«taleoppfattelse, kommunikasjonsferdigheter og livskvalitet», viser at barna ofte virker 

fornøyde og trives. Dette støttes av utsagn fra intervjuene. Informant A og C sier i intervjuet 

at barnet nesten aldri er i dårlig humør. Videre omtales barn C som at «Hun er veldig blid og 

positiv og fornøyd». At barnet virker fornøyd nevner også informant B.  
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Ut fra PedsQL tyder svarene på at disse barna har få problemer med følelsesmessig fungering. 

I denne sammenhengen innebærer det at barna ikke virker redde, triste, sinte, bekymrer seg 

eller har vanskeligheter med å sove. 

Drøfting 

Barna ser ut til å ha god nytte av sin CI. Ses disse utsagnene under ett, kan dette knyttes til at 

barna for tiden viser generell trivsel i hverdagen. I og med at de har det bra følelsesmessig, 

kan dette være et element som kan bidra til å øke deres livskvalitet. Næss et al. (2001) skriver 

at grunnstemning (glede og velvære) ses på av mange som definisjonen på livskvalitet, og at 

de andre faktorene, som iver, begeistring nærhet til minst ett annet menneske, føle seg 

akseptert og opplevelse av mestring, kan ses på som årsaksforhold for opplevelsen av 

livskvalitet. Barna virker ikke redde eller veldig bekymret. Videre kan det antas at barna 

opplever å være akseptert og har nærhet til minst ett annet menneske. Dette er faktorer som 

samlet ses på som vesentlige for barnas totale opplevelse av livskvalitet. 

Sosial fungering 

Resultat 

Ved kartlegging av sosial fungering, kan spørreskjemaet som omhandler «taleoppfattelse, 

kommunikasjonsferdigheter og livskvalitet», tyde på at alle barna i studien viser interesse for 

omverdenen. Selv om det opplyses om at barna ofte viser interesse for omverdenen, ser det ut 

til at barna er lite sammen med venner i fritiden. Da er de i stedet sammen med familien. 

Barna har relativt sjelden aktiviteter utenom barnehage/skole-tilbudet, men bruker en del tid 

med å se på TV.   

Gjennom intervju forteller informant A at barnet hennes ikke isolerer seg. Mor sier videre at 

«hun er veldig sosial og vil være der det skjer». Dette støttes av informant C og D. I tillegg 

omtales barn C som at hun «farter rundt i huset med arbeidsstolen og ser hva vi holder på 

med».   

Ved gjennomgang av resultatene fra «PedsQL», kan det se ut til at temaet sosial fungering 

viser et resultat som er mer varierende enn de andre kategoriene på dette spørreskjemaet. Ut 

fra scoringen blir ingen av barna ertet. Videre kan resultatet tyde på at barnet til informant C 

hyppigere sliter med sosial fungering enn de andre barna. Hun opplever ofte at andre 

jevnaldrende ikke vil være sammen med henne, hun klarer ikke å holde følge med eller gjøre 

det andre ungdommer gjør. Mor sier i intervjuet at «det er ikke så mange som er opptatt av 

henne, men der hun er, så er hun ofte midtpunktet». Hun er ofte midtpunkt på skolen og 
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hjemme. Videre forteller informant C at «gapet (distansen) til de andre (ungdommene) er blitt 

større. De har en helt annen sjargong og det sosiale er helt annerledes. Uten at de sier noe så 

er det veldig klikker. Men hun blir ikke ertet. Det går greit på skolen, men det er ikke noen 

som kommer hit og ringer på døra».  Barnet til informant A, B og D opplever av og til å ha 

problemer i sosiale sammenhenger med venner. Informant A og D sier i intervjuet at barnet 

leker sammen med jevnaldrende barn i barnehagen/skolen.  

Drøfting 

Barnas varierende utfordringer med sosial fungering kan ha en sammenheng med flere 

faktorer. De har alle sammensatte funksjonsvansker i tillegg til CI. Utviklingsmessig ligger de 

på flere områder etter sine jevnaldrende.  

De har få venner i nærmiljøet utenom barnehage/skolen, men tre av barna har likevel ikke ofte 

problemer med dette. Det kan blant annet henge sammen med at tre av barna er unge (3, 4 og 

7 år). De har venner i barnehagen og på skolen, og har relativt lange dager før de kommer 

hjem på ettermiddagen. Da kan det antas at de er slitne og ikke orker eller har tid til andre 

aktiviteter på ettermiddagen. Det at de har venner på skolen/barnehagen kan dekke deres 

behov for sosialt samspill med jevnaldrende. Dette kan påvirke barnas trivsel og dernest være 

medvirkende til at barnet får en opplevelse av god livskvalitet.  

Det eldste barnet har ofte vanskeligheter med sosial fungering. Det ser ut til at de andre 

ungdommene «vokser fra henne» og hun klarer ikke henge med. Det kan antas at jo eldre 

barna blir, jo større blir distansen i forhold til jevnaldrende. Dette kan medføre at barna får 

færre venner og kan bli mer avhengig av foreldre, søsken og andre (f.eks. støttekontakt) for å 

opprettholde eller ha sosiale relasjoner. 

I følge Næss et al. (2001) er behovet for nærhet, kjærlighet og tilknytning er grunnleggende i 

alle menneskers liv. Slik livssituasjonen til barna i undersøkelsen ser ut nå, kan det antas at 

barna har fått og får erfaringer og opplevelser som dekker barnas behov for sosiale relasjoner. 

Dette ses på som vesentlig for opplevelsen av livskvalitet (ibid.).   

Fungering i barnehage/skole 

Resultat 

Dette punktet er ikke inkludert i spørreskjemaet «Taleoppfattelse, språkferdigheter og 

livskvalitet». Med utgangspunkt i «PedsQL» ser det ut til at de fleste av barna relativt ofte er 

borte fra barnehage/skole grunnet lege-/ sykehusbesøk. Barn B og D går i barnehage, og de 

har av og til problemer med å utføre samme aktiviteter som jevnaldrende. Barn C er i 
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skolealder og ser ut til å fungere ganske bra på skolen i forhold til å huske ting, følge med i 

timen og utføre skolearbeidet. For barn A er svaret mer usikkert, fordi mor mente at barnet 

glemmer en del, samtidig som hun er usikker på hvordan datteren utfører arbeid som gjøres på 

skolen.  

Drøfting 

Informant A har et svar som medfører at det er vanskelig å vite hvordan barnet funger på 

skolen. Barnas fungering i barnehage/skole har sammenheng med deres hørselsvanske og 

tilleggsvanske. I følge Næss et al. (2001) kan opplevelser av mestring samt å føle seg 

akseptert være vesentlig for å få et godt selvbilde. Det kan være en medvirkende faktor for 

opplevelse av livskvalitet. Barna i denne undersøkelsen har av og til problemer med å være 

med på aktiviteter som jevnaldrende gjør. Men det ses ikke på som store problemer. Det kan 

tyde på at de tilbys et pedagogisk tilrettelagt tilbud, der de får erfaringer som gir en 

opplevelse av aksept og mestring.   

Oppsummering av livskvalitet 

Resultatene og drøftingen over viser at til tross for at dette er barn som har store utfordringer i 

hverdagen, ser det ut til at de har god livskvalitet. Det virker som de stort sett er fornøyde, og 

har en hverdag som er preget av mye glede og trivsel etter at de fikk cochleaimplantat. Dette 

støttes av Waltzman (2009) som refererer i sin artikkel til flere studier der barna har hatt en 

positiv utvikling med hensyn til bedret livskvalitet etter at de fikk CI.  

4.2 Andre funn 

Resultater 

Ut fra mors utsagn har barn D et teknisk problem med CI-apparatet. Det innebærer at CI-

apparatet ofte falt av, eller hun tok det av. Årsaken til at hun tok det av er usikkert. Informant 

D forteller i intervjuet at «det er en veldig stor utfordring for oss, fordi den (CI-apparatet) 

faller av hele tiden, og den (CI-apparatet) krasjer i hodestøtten på de hjelpemidlene hun har. 

I tillegg tar hun den ofte av. Hun fortalte at CI og den type CP datteren har vanskelig lar seg 

kombinere, og at dette var foreldrenes største problem. Utover dette syntes informantene at 

temaet ved denne undersøkelsen var relevant, og de mente at spørreskjemaet inneholdt 

spørsmål som vil egne seg for de fleste i målgruppen. 
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Drøfting 

Barnets vansker med at cochleaimplantatet faller av henger sammen med manglende motorikk 

i rygg/nakke som medfører dårlig hodekontroll. Når hørselen kommer og går på det ene øret 

fordi CI-apparatet faller av, og har hørsel med «støy på linjen» på det andre øret, antar jeg 

medfører uryddige og uforutsigbare lydinntrykk. I følge Wie (2011) kan ulik grad av 

hørselstap medføre at utviklingen av talespråk hemmes, forsinkes eller kan utebli. Manglende 

hørsel kan påvirke læring og utvikling på andre områder som blant annet kognitiv, sosial og 

sansemotorisk utvikling (ibid.). Ut fra dette kan det være vanskelig å vurdere faktisk hørsel 

både med og uten CI. Men det kan antas at vanskene samlet sett kan gi konsekvenser for 

oppfattelse av tale og mulighet for å utvikle talespråk. 

Det er et økende antall barn med sammensatte funksjonsvansker som får cochleaimplantat. Ut 

fra dette kan det antas at flere barn har utfordringer som gir tekniske eller praktiske 

vanskeligheter i forbindelse med implantatet. En undersøkelse som denne, der nettopp barnets 

taleoppfattelse, språkferdigheter og livskvalitet skal kartlegges, bør det gis mulighet til å 

kunne besvare hvilke tekniske og praktiske utfordringer barnet og familien har for å få CI til å 

fungere optimalt. I det nye spørreskjemaet er dette ivaretatt i spørsmål 7 s.6.  

4.3 Resultater og drøfting etter utprøving av 

spørreskjemaet 

Ved presentasjon av resultatene etter utprøving av spørreskjemaet «Taleoppfattelse, 

språkferdigheter og livskvalitet hos personer som har fått cochleaimplanatat som barn», vil 

rekkefølgen på presentasjonen i hovedsak følge samme rekkefølge som ved presentasjonen av 

barnas språkferdigheter og livskvalitet, punkt 4.1. Resultatene fra undersøkelsen blir 

fortløpende drøftet med utgangspunkt i mødrenes utsagn og egne erfaringer. Deretter følger 

noen refleksjoner om rekkefølgen på spørsmålene samt layout.  

4.3.1 Bakgrunnsinformasjon og skole- /barnehagetilbud 

Resultat, (spm.6 og 7 s.2 og 3, spm. 1-19, s. 7-9) 

Spørsmålene 6 og 7, (s. 2 og 3) vedrørende barnas tidsbruk av CI, er for alle informantene 

lette å besvare. Videre uttrykte informant A, C og D at det var relevant og uproblematisk å 

gradere sitt barns funksjonsvanske (spørsmål 1, s.7). Imidlertid sa informant B at hun syntes 

en slik gradering var vanskelig. Vedrørende de resterende spørsmålene som omhandler 

bakgrunnsinformasjon, ble de besvart uten vanskeligheter. Imidlertid kommenterte alle 
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informantene at det manglet svaralternativ dersom ingen i familien bruker cochleaimplantat 

(spørsmål 17). I tillegg manglet det mulighet til å svare dersom foreldrene var selvstendig 

næringsdrivende (spørsmål 19).   

Drøfting 

Det kan antas at det for enkelte kan være problematisk å gradere sitt barns 

funksjonsnedsettelse. (spørsmål 1, s.7). Sentrale spørsmål kan være: Hva skal foreldrene 

gradere ut fra? Og i forhold til hva? I dette spørreskjemaet er det listet opp ulike diagnoser og 

vansker. Blant mennesker som har funksjonsnedsettelser eksisterer det sannsynligvis flere 

kategorier enn de nevnte, slik at det kan det være krevende å finne svarkategorier som er 

uttømmende for alle informanter som skal delta i studien til OUS. I følge Kruuse (2001) og 

Vaus (2002) kan det være vanskelig å formulere spørsmål der forskeren mangler de ulike 

svaralternativene. Da kan åpne spørsmål benyttes (Kruuse, 2001). Her kan det være en stor 

variasjon med hensyn til diagnoser. For å forenkle svaralternativene kan dette løses ved at de 

som deltar i studien selv beskriver hvilke tilleggsvansker barnet har. Det kan bli enklere å 

fylle ut for informanten, og se mer oversiktlig ut.  

På spørsmålene vedrørende hvorvidt andre i familien har CI (spørsmål 17) og foreldrenes 

yrkesstatus (spørsmål 19), mangler det svaralternativer, for eksempel «vet ikke», slik at alle 

informantene kan svare. I forhold til dette har Kruuse (2001) og Vaus (2002) beskrevet at det 

bør være uttømmende svarkategorier. Dersom foreldre opplever at det ikke er svaralternativer 

som passer, kan det medføre at de ikke svarer, eller de svarer noe annet, som da blir upresist. 

Dette kan forbedres ved å sikre at det er uttømmende svarkategorier i det nye spørreskjemaet.   

Resultat, (spm. 1-5.2, s.6) 

Etter gjennomgang av intervjuene ser det ut til at informantene syntes de fleste av 

spørsmålene var uproblematiske å besvare. Vedrørende spørsmål 4d reagerte informant A og 

D på betegnelsen «spesialenhet». På spørsmål 5 brukes begrepet «spesialundervisning». Barn 

B og D går i barnehage, og mødrene deres bemerket at i barnehagen har de spesialpedagogisk 

hjelp, men det kalles ikke undervisning. De ble usikre på om de kunne krysse av i de boksene 

hvor begrepet «spesialundervisning» ble benyttet. Dette gjaldt spesielt punkt 5.2.  

Drøfting 

Innenfor temaet skole/barnehage er «spesialenhet» et av begrepene som er kommentert. I 

følge Gall et al. (2007) og Kruuse (2001) bør begrepene i spørsmålene være lette å forstå og 

presise slik at de forstås likt av alle informantene. «Spesialenhet» er et begrep som er sjelden 
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brukt i det norske vokabularet, og kan gi usikre assosiasjoner. I tillegg har barna i denne 

undersøkelsen funksjonsnedsettelser. Dette medfører at de kan ses på som en utsatt gruppe, og 

det kan antas at et begrep som «spesialenhet» kan gi mødrene ytterligere følelse av at barnet 

deres er annerledes. For å unngå dette, kan «spesialskole/spesialbarnehage» være et begrep 

som kan ses på som mer hensiktsmessig å bruke i denne sammenhengen.  

Vedrørende begrepet «spesialundervisning» kan det for mange gi assosiasjoner til skolebarn. 

Her er både skole- og barnehagebarn implisert, og med utgangspunkt i teori som anmoder om 

et presist og enkelt språk (Gall et al., 2007; Kruuse, 2001), bør ordlyden tilpasses slik at begge 

grupper føler seg inkudert og kan svare på spørsmålene. Vedrørende spørsmål 5.2 inneholder 

dette enkelte svarkategorier som kan virke noe forvirrende. For å forenkle dette  er noen 

punkter tatt ut, og informanten gis en mulighet til selv å formulere et svar dersom ingen av de 

forhåndsbestemte svarkategoriene passer. Dette kan gjøres i situasjoner der forskeren mangler 

kjennskap til de ulike svarkategoriene (Kruuse, 2001).  

4.3.2 Taleoppfattelse 

Vurdering av barnets auditive utviklingstrinn (CAP)  

Resultat, (spm.1, s.1) 

Resultatet viser informant A og B har utsagn som tilsier at begrepet «skjelne» var vanskelig å 

forstå. Informant A er fremmedspråklig, mens informant B er norsk. Videre er det krysset av 

på flere alternativer for både barn A, B og C.  

Drøfting 

To av informantene syntes begrepet «skjelne» var vanskelig å forstå, og det kan antas at dette 

kan gjelde for andre også. I følge teorien bør spørsmålene være lette slik at den forstås likt av 

alle (Gall et al., 2007; Kruuse, 2001) «Skjelne» er et ord som på østlandsområdet ikke brukes 

mye, og det kan antas at det er et ord som kan være vanskeligere å forstå for 

fremmedspråklige enn for etnisk norske. Bruk av uvanlige og sjeldne formuleringer, kan 

medføre at det fremkommer svar som er ukorrekte. Det hadde vært ønskelig om dette 

begrepet kunne vært byttet ut med et ord som er lettere å forstå, men i og med at «CAP» er et 

standardisert spørreskjema, kan det ikke endres. Ved usikkerhet rundt ordlyd, kan foreldre i 

studien til OUS få forklareventuelle uklare begreper, slik at spørsmålet blir lettere å forstå og  

sjanse til at de svarer riktig ut fra sitt barns auditive  utviklingstrinn blir større. 
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Selv om intensjonen i spørreskjemaet var at informanten kun skal krysse av ved for ett svar, 

har tre av mødrene krysset av for flere svaralternativer. Dette innebærer at de ikke har 

oppfattet all informasjonen som er i veiledningen. Litteraturen viser at persepsjon er et 

element det  bør tas høyde for ved konstruksjon av spørreskjemaer. I den forbindelse 

poengterer Haraldsen  (1999) at ved lesing, fanger øyet opp informasjon som er lengre til 

høyre ut på linjen. På bakgrunn av dette, kan det nye spørreskjemaet utformes mer 

hensiktsmessig slik at en eventuell veiledning fortsetter i forlengelsen av spørsmålet og ikke 

starter på en ny linje. Dette kan bidra til at spørsmål og veiledning leses i sammenheng.  

I denne undersøkelsen ble ikke formuleringen i overskriften på spørsmålet «vurdering av 

barnets auditive utviklingstrinn» kommentert. Det kan likevel antas at den for enkelte kan 

være vanskelig å forstå. Uten å endre på spørreskjemaets innhold kan overskriften i det nye 

spørreskjemaet forbedres slik at muligheten for lik forståelse av spørsmålet øker.  

Respons på lyd/musikk/stemme  

Resultat, (spm. 3,4 og 5, s. 1 og 2) 

Disse spørsmålene gav i denne undersøkelsen relativt ensartede resultater. Informant B sa i 

intervjuet at hun svarer det samme på alle de tre spørsmålene og foreslår å ta bort spørsmål 3 

slik at det skilles på stemme og musikk. Utover dette nevnte hun at for barnet er forskjellen at 

hun nynner når hun hører musikk, noe hun ikke gjør når hun hører stemmer. 

Drøfting 

Dette spørsmålet har til hensikt å kartlegge om barnet responderer på ulike lyder og på 

hvilken måte barnet responderer. Berritini et al., (2008) og Hans et al., (2010) beskrev i sine 

studier at barna som deltok i undersøkelsene fikk bedre oppmerksomhet mot lyder i 

omgivelsene. For barn som ikke har talespråk, kan det antas at dette kan vise om de oppfatter 

og eventuelt skiller på de ulike hørselsstimuliene. I spørreskjemaet som er benyttet er dette 

fordelt på tre bokser. For å gjøre det mer oversiktlig kan det samles i en boks. Det kan også 

medføre at svarene vil bli mer nyanserte. Svarkategorien «selvskading» tas ut da det antas at 

dette er sjeldent forekommende.  

Tale/lyd– oppfattelse under ulike betingelser  

Resultat, (spm. 10, 11, 16-23, s. 3 og 4)  

Intervjuene med mødrene viste at dette var spørsmål de opplevde som relativt enkle å forstå, 

bortsett fra informant A, som ikke forstod begrepet «følge» i spørsmål 17. Informant B sa at 

hun savnet et «vet ikke» og/eller «gjelder ikke» på spørsmålene 10 og 11. Hun 
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eksemplifiserte dette ved å forklare at datteren har utforsket leker som gir lyd tidligere, men 

utviklet seg litt forbi den perioden nå. Hadde et av svaralternativene vært «gjelder ikke», 

mente hun at det hadde vært et svar som var mer presist ut fra hennes oppfattelse av datteren. 

Det kom frem at informantene oppfattet de fleste spørsmålene som relevante.  

Drøfting 

I spørsmål 17 brukes begrepet «følge», mens i spørsmålene 16, 18, 19 og 20 er begrepet 

«følge» byttet ut med «forstå». Informant A syntes begrepet «følge» var vanskelig å forstå. 

Hun er fremmedspråklig, noe som kan medføre at enkelte ord kan være vanskeligere å 

skjønne enn andre. Det kan antas at det er flere barn med sammensatte funksjonsvansker og 

CI som har foreldre som er fremmedspråklige. Ordlyden bør ut fra dette være så enkel at alle 

informantene kan forstå spørsmålene. Dette støttes av Gall et al. (2007) og Kruuse (2001). 

Etter samtale med ansatte ved CI-teamet på OUS, viser det seg at det må stå «følge» på alle 

de ovennevnte spørsmålene. Det ville vært ønskelig å bruke «forstå» for at flest mulig skal 

skjønne ordlyden, men dette er standardiserte spørsmål som er hentet fra andre 

spørreskjemaer. Ordlyden kan derfor ikke endres. Dersom foreldre ikke forstår ordlyden, kan 

dette forklares. 

Teorien viser at uttømmende svarkategorier er vesentlig slik at alle informanter kan få 

anledning til å svare (Gall et al., 2007; Kruuse, 2001). I to av disse spørsmålene (10 og 11) er 

det ingen svarkategorier dersom det ønskelige svaret er «vet ikke» eller «gjelder ikke». For å 

forbedre dette kunne disse alternativene vært lagt til. Etter å ha drøftet disse spørsmålene med 

ansatte ved CI-teamet på OUS er det besluttet å ta ut spørsmål 10, 11 og 23 ut av det nye 

spørreskjemaet. Dette for å unngå at spørreskjemaet blir for omfattende, samt nytten av hva 

de gir av informasjon. 

4.3.3 Ekspressive språkferdigheter,   

Vurdering av hvor forståelig barnets tale er (SIR)  

Resultat, (spm. 2 s.1) 

Resultatene viste at ordlyden i dette spørsmålet var lett å forstå, men informant B og D 

poengterte at det ikke er noen svaralternativer for barn som ikke har talespråk.  

Drøfting 

Disse utsagnene viser at det mangler svaralternativer for barn uten talespråk. Svarkategoriene 

er med andre ord ikke uttømmende slik litteraturen anbefaler (Kruuse, 2001; Vaus, 2002). Det 
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antas at dette primært gjelder barn med tilleggsvansker og/eller barn som har hatt CI kort tid.  

Dette resulterer i at informantene kan la være å svare, alternativt velge det svaralternativet de 

synes passer best. Dette gir upresise svar. Spørsmål som ikke har nok svarkategorier, kan 

påvirke motivasjonen i negativ retning i forhold til å fullføre spørreskjemaet. Det hadde vært 

ønskelig å legge inn en kategori for barn som ikke har ervervet talespråk, men da dette 

spørreskjemaet er standardisert kan det ikke gjøres endringer i selve skjemaet. Dette kan løses 

ved å lage et nytt spørsmål vedrørende barn uten ervervet talespråk i forkant av spørsmålet.   

Barnets kommunikasjonsform  

Resultat, (spm. 24 s.5) 

På dette spørsmålet har informantene B, C og D krysset av flere ganger for hver person. 

Informant C poengterte i intervjuet at det manglet en kolonne for hvilken 

kommunikasjonsform barnet bruker i kommunikasjon med «ukjente». Hun nevnte videre at 

kolonnen for «talespråk uten tegnstøtte», inneholdt en veiledning som ut fra hennes forståelse 

gjorde et ellers klart spørsmål uklart.   

Drøfting 

Tre av informantene har krysset av for mange kryss i forhold til intensjonen. Det viser at de 

ikke har oppfattet all informasjon som er i instruksjonen. Her er veiledningen plassert på 

linjen under spørsmålet og den har mindre skriftstørrelse. I følge teorien bør persepsjon tas 

hensyn til ved utforming av spørsmål. Øyet oppfatter det som kommer lengre ut til høyre på 

linjen, og ved å ha veiledning i forlengelsen av spørsmålet kan det lette flyt i lesingen og bidra 

til at spørsmål og veiledning leses under ett (Haraldsen, 1999).  Dette kan være en 

medvirkende årsak til at veiledningen ikke er oppfattet av informantene. Ved å fortsette 

veiledningen i forlengelsen av spørsmålet, kan det være med til å sikre at veiledningen 

oppfattes og leses i ett med spørsmålet.  

Informant C savnet en svarkategori. I følge Kruuse (2001) og Vaus (2002) bør 

svarkategoriene være uttømmende (Kruuse, 2001; Vaus, 2002).  Dette barnet har 

kommunikasjon med ukjente, noe det antas at flere barn kan ha. Ut fra dette bør «ukjente» 

være en ny svarkategori, slik at alle impliserte kan svare.   

I kolonnen for «talespråk uten tegnstøtte», fulgte en veiledning som kan skape usikkerhet i 

forhold til hensikten med spørsmålet. Litteraturen beskriver at ved behov for forklaringer, bør 

disse være så enkle og korte som mulig (Gall et al., 2007; Kruuse, 2001). Ved å ta bort eller 

forenkle forklaringen, kan spørsmålet bli lettere å forstå, og dermed sikre mer presise svar.  
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4.3.4 Livskvalitet 

Resultat, (Spm. 8, 9,12, 13, 14 og 15 s. 3 og spm. 25 s. 5) 

Informantene fant spørsmålene 8, 9, 12 og 14, som omhandler barnets livskvalitet, enkle å 

besvare. Svarkategoriene på spørsmål 12, 13 og 14 hadde høyeste mulige skår på «ofte». 

Informant C mente at datteren var «oftere enn ofte» fornøyd, og syntes det burde være mulig 

å krysse av for «alltid». Spørsmål 13 var uklart for hele utvalget. Vedrørende spørsmål 25 

fremkommer det få kommentarer. Den eneste kommentaren er fra informant B, som forklarer 

at datteren går i en barnehage der de har mange ulike aktiviteter. Hun har derfor ingen 

aktiviteter i fritiden. På spørreskjemaet er ikke «på fritiden» beskrevet eksplisitt, slik at hun 

var usikker på om hun kunne svare, og hva hun i så fall skulle svare.  

Drøfting 

Intervjuene viser at det sannsynligvis mangler et svaralternativ på spørsmål 12, 13 og 14. 

Kruuse (2001) og Vaus (2002) viser til at svarkategoriene bør være uttømmende slik at de 

inkluderer alle informantene. Her mangler et svaralternativ, noe som kan medføre at enkelte 

informanter i studien ikke finner et passende svaralternativ. De må velge det alternativet som 

er nærmest, eller velge ikke å svare. Dette kan gi upresise svar. Ved å utvide svarkategoriene 

med «alltid» kan det inkludere flere informanter. I og med at spørsmål 13 var uklart, blir det 

utelatt i det nye spørreskjemaet. Dette spørsmålet omhandler barnets helse, og kan dekkes av 

spørsmål fra «KinDL». «KinDL» vil i studien til OUS benyttes i tillegg til det vedlagte 

spørreskjemaet. Dette blir et tilbud for de foreldrene som ønsker det.   

Overskriften på spørsmål 25 kan skape usikkerhet i forhold til om det menes i eller utenfor 

skole-/ barnehagetiden. I henhold til relevant litteratur, poengteres det at spørsmålene bør 

være presise slik at de forstås likt av alle (Gall et al., 2007; Kruuse, 2001). Ut fra dette kan 

informantene få ulik forståelse av spørsmålet. Det kan igjen gi unøyaktige svar. Dersom ordet 

«fritid» tilføres i overskriften, tydeliggjøres hensikten med spørsmålet. Et annet element er at 

flere av disse aktivitetene kan ses på som mer relevant for skolebarn enn barnehagebarn. I 

tillegg har gjerne barnehagebarn lengre dager og innholdsmessig mer varierte dager enn barn 

som er i skolealder. I det nye spørreskjemaet vil målgruppen for dette spørsmålet være 

skolebarn over 8 år. 

4.3.5 Rekkefølgen på spørsmålene og layout  

Under intervjuene fremkom ingen kommentarer vedrørende rekkefølgen på spørsmålene eller 

spørreskjemaets layout. Det drøftes derfor med utgangspunkt i egne erfaringer.  
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Rekkefølgen på spørsmålene 

Skjemaet starter med et spørsmål som omhandler barnets auditive utvikling. Det kan for noen 

være relativt vanskelig og oppleves som en litt brå start.  Deretter følger temaer som 

omhandler hørsel, språk og livskvalitet, tidsbruk ved bruk av CI, skole/barnehage og 

bakgrunnsinformasjon. Med utgangspunkt i valgt teori anbefales det å starte med lette, men 

interessante spørsmål uten vanskelige faguttrykk. Deretter bør det følge noe vanskeligere 

spørsmål, før det avrundes med noen enklere igjen. (Haraldsen, 1999; Holand, 2006).  Ut fra 

dette kan en justering av rekkefølgen medføre bedre flyt, og sikre at deltakerne holder 

motivasjonen oppe og fullfører alle spørsmålene. I det nye spørreskjemaet kan det være 

hensiktsmessig å starte med et faglig relevant men lett spørsmål, som bruk av CI. Deretter kan 

vanskeligere spørsmål følge, før det avrundes med lette spørsmål igjen (se vedlegg 7).  

Layout 

Spørreskjemaets layout oppfattes noe uryddig, Det er ulike måter å presentere både spørsmål 

og svar på og det gir et visuelt inntrykk av mange streker og bokser. Haraldsen (1999) viser til 

at spørreskjemaer bør settes opp i et gjenkjennelig oppsett, noe som kan lette lesingen. Videre 

anmoder han om at forsiden har grafikk og informasjon som har til hensikt å stimulere 

informanten til å delta. Ved å fjerne en del bokser og streker, og lage et nytt oppsett, samt ny 

forside, kan spørreskjemaet få et mer helhetlig og ryddig bilde. Dette kan appellere til senere 

informanter (se vedlegg 7). 

4.4 Betraktninger vedrørende “PedsQL”s 

egnethet 

«PedsQL» er et standardisert spørreskjema det ikke kan endres på. Med utgangspunkt i 

informantenes svar samt egen vurdering, presenteres noen betraktninger om hvorvidt PedsQL 

er godt egnet i forhold til enkelte barn i denne brukergruppen. Dette gjelder sannsynligvis 

ikke alle barn med sammensatte funksjonsvansker, da det innenfor denne gruppen er stor 

variasjon med hensyn til funksjonsnivå. Jeg har ikke kjennskap til dette skjemaet fra tidligere, 

men ser på egnethet først og fremst i forhold til de barna som deltok i undersøkelsen. 

Resultat 

Alle informantene syntes det gikk greit å fylle ut «PedsQL». Imidlertid viste det seg at 

informant A hadde flere registreringer med «vet ikke». Dette er skrevet utenfor selve 

avkrysningsskjemaet. Videre er barn A, C og D avhengig av rullestol og trenger bistand til 

mange av dagliglivets ferdigheter. Selv om barn B kan gå, har hun behov for mye bistand til 
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dagligvivets ferdigheter, Mor til barn D kommenterer temaet fysisk fungering på følgende 

måte: «Umiddelbart tenker jeg at det burde være alltid, ikke nesten alltid. For det er jo alltid 

utfordringer».  

Utover dette viste intervjuet av informant C at hun syntes spørreskjemaet har et negativt 

fokus. Videre sa hun at selv om det er en del vanskeligheter i hverdagen, prøvde de ikke å 

lage noe problem ut av det.  Hun opplevde at PedsQL nærmest «prakket» problemer på henne 

i en livssituasjon der hun og familien ellers prøvde å ha et positivt fokus. De andre 

informantene kommenterte ikke spørreskjemaets problemfokusering. 

Drøfting 

I følge teorien skal svarkategoriene være uttømmende slik at de dekker alle informantene 

(Kruuse, 2001; Vaus, 2002). I dette spørreskjemaet er det ingen muligheter til å svare dersom 

informantene ønsker å svare «vet ikke». De informantene som er i denne kategorien må da 

enten la være å svare, eller svare det de mener er mest passende. På temaet «fysisk fungering» 

er det høyeste poengskår «nesten alltid». Det kan se ut til at de barna med store fysiske 

funksjonsnedsettelser vil mangle en svarkategori som passer. Barnet vil for eksempel ikke ha 

problemer med å gå «nesten alltid», men derimot «alltid». Dette kan medføre at svarene blir 

upresise og derav gir upresise resultater.  

Vedrørende negativ fokusering hevder Kruuse (2001) og Gall et al. (2007) at negative 

spørsmål lett kan misforstås og derfor bør unngås. I dette spørreskjemaet er spørsmålene 

problemfokusert, og krever at veiledning på forsiden leses grundig slik at spørsmålene 

oppfattes riktig. Informant C kommenterte at dette spørreskjemaet var fokusert negativt, og at 

hun ikke likte vinklingen på hvordan ordene var formulert. Det kan antas at selv om et barn 

eksempelvis ikke kan gå, er det ikke nødvendigvis slik at det blir sett på som et problem av de 

nærmeste. Ved undersøkelser der utsatte grupper skal delta, bør forsker være bevisst hvordan 

de ulike spørsmålene vil påvirke informantene slik at de ikke utsettes for unødige belastninger 

(NESH, 2006).  Det kan antas at spørsmål med negativ fokusering, for enkelte kan oppleves 

som belastende.  

Ut fra dette kan det se ut til at spørreskjemaet inneholder enkelte svarkategorier som ikke er 

utømmelige. Det kan medføre unøyaktige resultater i forhold til barn med sammensatte 

funksjonsvansker og cochleaimplantat. I tillegg kan den negative vinklingen på 

spørreskjemaet medføre misforståelser og eventuelt en lavere svarprosent dersom 

enkeltpersoner føler at spørsmålene blir for vanskelig å svare på.  
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4.5 Pilotstudie 

En pilotstudie kan gjennomføres ved at et spørreskjema utvikles og prøves ut på et mindre 

antall informanter. Dette kan være to til tre informanter som er en del av populasjonen ved 

den endelige studien (Gall, Gall, & Borg, 2007). Hensikten med en pilotstudie er å utvikle et 

spørreskjema der spørsmålene er formulert riktig i forhold til hensikten med disse, hvordan 

informantene tolker meningen bak de ulike spørsmålene samt å kartlegge om 

svaralternativene er tilstrekkelige (Vaus, 2002). På denne måten kan eventuelle vanskeligheter 

med spørreskjemaet løses på et tidlig tidspunkt, og før det endelige spørreskjemaet brukes på 

det ønskede utvalget/populasjonen. 

Ved gjennomføringen av en pilotstudie, er det i følge Gall et al. (2007) flere faktorer 

forskeren bør være bevisst på. Blant annet bør det åpnes for at informantene gis mulighet til å 

komme med sine oppfatninger, kritikk og eventuelle forslag til forbedringer i forhold til de 

ulike spørsmålene. En annen strategi kan være å be informantene selv å formulere spørsmål ut 

fra deres forståelse av dem. (ibid.).   

I denne undersøkelsen er ett spørreskjema prøvd ut på fire informanter. De ble underveis og 

etter utfylling av spørreskjemaet intervjuet om hvordan de opplevde spørsmålene i 

spørreskjemaet og om de hadde forslag til endringer (se vedlegg 4, intervjuguide). Ved 

gjennomgang av svarene på spørsmålene i skjemaet, er det fremkommet flere faktorer som er 

beskrevet i avsnittene ovenfor. Disse bør endres før spørreskjemaet skal benyttes til den 

endelige populasjonen. Dette gjelder både formulering av spørsmål, svarkategorier, 

rekkefølge på spørsmål og layout. Etter erfaringer gjort ved denne undersøkelsen og etter 

samtaler med ansatte ved OUS, er det utarbeidet et nytt spørreskjema som skal brukes til alle 

som har fått cochleaimplantat før fylte 18 år. Det nye spørreskjemaet heter: «Undersøkelse av 

taleoppfattelse, språkferdighet og livskvalitet hos personer som har fått cochleaimplantat som 

barn» (se vedlegg 7). Det ser ut til at pilotstudien har medført relativt store endringer med 

hensyn på de nevnte punkter, og det er å håpe at dette tilfredsstiller kravene ved 

undersøkelsen som skal gjennomføres ved OUS.  
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5 Oppsummering og refleksjon 

I denne undersøkelsen var intensjonen for det første å undersøke hvordan foreldre til fire barn 

med sammensatte funksjonsvansker vurderer nytten av cochleaimplantat i forhold til barnets 

språkutvikling og livskvalitet. Et annet mål med studien var å utarbeide et egnet 

instrument/spørreskjema, som kan gi mer informasjon om effekten av CI-bruk hos barn med 

sammensatte funksjonsvansker. Undersøkelsen tok utgangspunkt i følgende to 

problemstillinger: 

Problemstilling 1: Hvordan opplever foreldre til barn med sammensatte funksjonsvansker 

barnets språkferdigheter og livskvalitet etter implantering av cochleaimplantat? 

Problemstilling 2: Hvordan kan et spørreskjema utformes for å kunne besvare effekten av CI- 

bruk i forhold til språk og livskvalitet hos barn med sammensatte funksjonsvansker? 

Dette ble belyst via et intervju der informantene fylte ut to spørreskjema: «Taleoppfattelse, 

språkferdigheter og livskvalitet hos personer som har fått cochleaimplantat som barn» og 

«PedsQL». I tillegg ble informantene spurt om sin mening vedrørende spørreskjemaenes 

utforming og relevans for deres barn.   

Utgangspunktet for undersøkelsen var ut fra dette todelt, og med det som bakgrunn er 

oppsummeringen delt slik at oppsummering av barnas språkferdigheter og livskvalitet 

presenteres først (problemstilling 1). Deretter presenteres oppsummeringen etter utprøvingen 

av spørreskjema (problemstilling 2). Avslutningsvis følger noen refleksjoner og veien videre.  

Det må understrekes at dette er en liten undersøkelse, og at resultatene ikke uten videre kan 

generaliseres til andre grupper. Det kan heller ikke trekkes noen entydige konklusjoner, blant 

annet grunnet utvalgets størrelse og sammensetning, samt at variasjonsbredden med hensyn til 

funksjonsnivå i populasjonen med stor sannsynlighet er større enn de individuelle forskjellene 

barna i denne undersøkelsen har.  

5.1 Oppsummering av barnas språkferdigheter 

og livskvalitet  

Utvalget består av fire barn med sammensatte funksjonsvansker og cochleaimplantat. Det ser 

ut til at alle barna i denne undersøkelsen har nytte av cochleaimplantat. Det vises blant annet 

ved at barna har hatt en positiv utvikling av sine språkferdigheter. Det gjelder spesielt 
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språkforståelse. Ett barn kan oppfatte det som sies i telefon, to barn forstår samtale uten 

munnavlesning og ett barn forstår setninger uten munnavlesning. Barnas talespråk har også 

hatt en positiv utvikling. Ett av barna bruker talespråk i enkle setninger, og to barn har nær 

gjenkjennelige ord i talespråket, og ett barn har ikke ervervet talespråk, men har lyder som 

likner på babling. Resultatene kan imidlertid tyde på at de barna som har hatt CI i flere år har 

utviklet et bedre talespråk enn de barna som har hatt CI i kortere tid. Resultatene kan i tillegg 

tyde på at barnets kognitive nivå er av betydning for språkutviklingen. Samlet kan dette 

antyde at språkforståelsen er bedre enn talespråket. Dette er funn som støttes av tidligere 

internasjonale undersøkelser. De viser at barnas språkferdigheter var bedre hos de som hadde 

hatt CI mer enn to år, sammenlignet med de barna som hadde hatt CI kortere tid, samt at 

barnets kognitive nivå er av betydning for språkutviklingen. (Meinzen-Derr et al., 2009).  

I denne undersøkelsen brukte tre barn tegn som støtte ved siden av talespråk. Ett barn benyttet 

seg av tegnspråk ved siden av talespråk. Tegn kan bidra til at barna får større mulighet til å 

kommunisere, og dermed få bedre kontroll og forutsigbarhet på hva som foregår i 

omgivelsene. Dette kan være en medvirkende årsak til at barna viser lite frustrasjon og sinne.  

Det viste seg at barna i egen undersøkelse ser ut til å ha god livskvalitet til tross for sine store 

utfordringer. Hverdagen ser ut til å være preget av trivsel og glede, selv om ikke alle kan 

uttrykke seg ved hjelp av talespråk. Dette kan henge sammen med deres språkforståelse og 

dermed oppfatter en del av det som formidles til dem. I tillegg kan det dreie seg om at de til 

en hvis grad, og på sin måte kan gjøre seg forstått. Samlet kan dette ses på som et vesentlig 

aspekt for å oppleve trygghet og derav kunne få god livskvalitet. 

Dette er funn som samlet støttes av Waltzman (2009). Hun refererer til flere studier der barn 

har hatt en positiv utvikling i forhold til blant annet bedre kontakt med omverdenen, bedre 

oppmerksomhet, bedre reseptivt og ekspressivt språk, samt bedre livskvalitet etter at de fikk 

cochleaimplantat. Selv om barn med sammensatte funksjonsvansker og CI ikke alltid erverver 

et talespråk, er kunnskap om barnets funksjonelle kommunikasjon og livskvalitet vesentlig for 

å kunne evaluere hvilken nytte barnet har av cochleaimplantat (Meinzen-Derr et al., 2009).   

Selv om ikke alle erverver talespråk, er dette funn som gir indikasjoner på at barn med 

sammensatte funksjonsvansker i varierende grad kan ha nytte av CI i forhold til språk og 

livskvalitet.  
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5.2 Oppsummering etter utprøving av 

spørreskjema 

Det er avdekket både styrker og svakheter ved utprøving av spørreskjemaet «Taleoppfattelse, 

språkferdigheter og livskvalitet hos personer som har fått cochleaimplantat som barn». En 

styrke kan være temaet som spørreskjemaet omhandler. Mødrene uttrykte at dette er et 

relevant tema for de barn og familier dette angår. Videre mente de at spørreskjemaet har et 

innholdsmessig fokus mange i målgruppen kan besvare.   

En svakhet ved spørreskjemaet er at flere spørsmål har en ordlyd som er vanskelig å forstå 

eller er uklar. Dette gjør det vanskelig å svare presist. En annen svakhet er at flere spørsmål 

mangler enkelte svarkategorier. Det medfører at ikke alle kan svare, eller de må velge noe 

som likner det ønskede svaralternativet. Det gir upresise svar og resultater, og kan påvirke 

informantenes motivasjon til å fullføre spørreskjemaet. Med hensyn til rekkefølgen på 

spørsmålene og spørreskjemaets layout, virker ikke dette optimalt. Etter å ha prøvd ut 

spørreskjemaet, er mange av de nevnte elementer utarbeidet og forbedret i et nytt 

spørreskjema som skal brukes ved OUS (se vedlegg 7). Dette innebærer at noen spørsmål er 

omformulert, det er utarbeidet enkelte nye spørsmål, rekkefølgen på spørsmålene er justert, 

samt at veiledningen til enkelte spørsmål er flyttet eller endret. På de spørsmålene som er 

standardiserte, og av den grunn ikke kan endres, kan foreldre ved behov få forklaring samtidig 

som de fyller ut spørreskjemaet. Til slutt kan det nevnes at noen svarkategorier er bedre 

tilpasset og spørreskjemaets layout har gjennomgått store endringer.  

Det er å håpe at de konkrete forslagene til endringene på spørreskjemaet kan føre til at det blir 

et bedre verktøy i kartleggingen av språk og livskvalitet hos personer som har fått CI som 

barn.  

Vedrørende spørreskjemaet «PedsQL», viser funn i denne undersøkelsen at det mangler 

enkelte svarkategorier for at spørreskjemaet skal favne hele målgruppen, samt at 

spørreskjemaet har et negativt fokus. Disse betraktningene vedrørende «PedsQL» kan ikke, ut 

fra en liten undersøkelse som denne, konkludere om at «PedsQL» er uegnet som spørreskjema 

vedrørende alle barn med sammensatte funksjonsvansker, men de kan gjøre forsker bevisst på 

at et spørreskjema med manglende svarkategorier og et negativt fokus kan gi upresise 

resultater.  

 



60 

 

5.3 Avsluttende refleksjon og veien videre 

Et mål har vært å kartlegge livskvalitet gjennom mødrenes tolkning av barnas opplevelser 

samt deres nytte av CI. Å innhente informasjon av nærperson er gjort med begrunnelse i at 

barna ikke kan gi informasjonen selv. Det er vesentlig at jeg som forsker er bevisst på dette da 

utvalget består av barn som har vanskeligheter med å kommunisere, samt at familien kan 

være i en sårbar situasjon. Dette kan også gjelde i andre studier der mennesker ikke kan gi 

informasjon selv, og informasjon må innhentes via nærpersoner. Ved slike undersøkelser er 

bevissthet vedrørende hvem som gir informasjon og deres kjennskap til personen det gjelder 

vesentlig, for at informasjon som formidles blir så korrekt som mulig.  

En svakhet ved oppgaven er at jeg ved gjennomføring av intervjuene var noe tilbakeholden. 

Jeg hadde intervjuguiden, men burde stilt flere oppfølgingsspørsmål. Spesielt ved utsagn fra 

informantene som gikk utover det jeg hadde forberedt. Dette oppdaget jeg etter hvert som 

intervjuene ble gjennomført, samt ved transkriberingen. Dette kommer nok av manglende 

erfaring i å gjennomføre intervjuer. Hadde jeg gjennomført flere prøveintervjuer, ville dette 

kunne elimineres og mer erfaring i å intervjue kunne resultert i et mer utfyllende 

intervjumateriale. Videre kan det være få muligheter for generalisering fordi det er få barn i 

utvalget. Til tross for at de utgjør en viss variasjon i forhold til de mange og ulike diagnoser 

og funksjonsvansker som finnes, består sannsynligvis populasjonen av barn med CI og 

sammensatte funksjonsvansker av en større variasjonsbredde enn de fire barna denne 

undersøkelsen representerer. I tillegg er det uklarheter på spørreskjemaet som er benyttet som 

kan ha gitt upresise svar. Dette, sammen med utvalget, kan medføre få muligheter til å 

generalisere resultatene. Til tross for de nevnte faktorene viser egen studie relativt 

sammenfallende resultater med tidligere internasjonale studier vedrørende barn med 

sammensatte funksjonsvansker og cochleaimplantat samt deres språkferdigheter og 

livskvalitet.  

Egen undersøkelse har vært en selvstendig undersøkelse, samtidig som det har vært en 

pilotstudie for OUS. Det har vært spennende å få være med å utvikle et redskap, som 

forhåpentligvis er egnet til å kartlegge språkferdigheter og livskvalitet hos alle personer som 

har fått CI implantert som barn, både de med og uten tilleggsvansker. Det nye utarbeidede 

spørreskjemaet, «Undersøkelse av taleoppfattelse, språkferdighet og livskvalitet hos personer 

som har fått cochleaimplantat som barn» (vedlegg 7), skal benyttes når OUS skal undersøke 

CI-effekt hos alle personer i Norge som har fått CI som barn. Resultatene fra den 

undersøkelsen vil forhåpentligvis kunne gi kunnskap vedrørende hvilken effekt CI har for 
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barn med sammensatte funksjonsvansker. Det foreligger lite litteratur på hvilken nytte døve barn 

med sammensatte funksjonsvansker har av CI, og studier vedrørende dette er derfor et viktig felt å 

satse på i tiden fremover. Innføring av hørselsscreening hos nyfødte, kan medføre at flere barn 

diagnostiseres med hørselshemning før eventuelle tilleggsvansker er oppdaget. Dermed blir det 

enda viktigere å ha studier som vurderer nytten av CI hos barn med ulike funksjonsnedsettelser 

slik at man i større grad kan gi oppfølging og opplæring som baserer seg på dokumentert effekt av 

CI. Kunnskap vedrørende effekten av CI hos ulike grupper, kan medføre at det er lettere å gi et 

tilpasset opplæringstilbud slik at det enkelte barn kan få optimale utviklingsmuligheter. 

Slik CI-teknologien utvikler seg, kan dette resultere i stadig endrede kriterier for å få 

cochleaimplantat. I en slik sammenheng er undersøkelser som dette, og ikke minst den større 

studien OUS skal gjennomføre, vesentlig for å kartlegge hvilken nytte de ulike 

brukergruppene har av CI. En slik kunnskap kan støtte foreldre i deres valg i om barnet skal få 

CI, og dermed tilgang til «den hørende verden» og de mulighetene det gir. Et annet aspekt er 

politikk og tildeling av penger. Prosjekter som kan dokumentere effekt av det de gjør, her i 

form av barns muligheter for bedre språkferdigheter og livskvalitet, kan ha større muligheter 

for politisk velvilje og økonomisk bistand enn prosjekter som ikke kan vise til dokumenterte 

resultater. Dette er vesentlig i et samfunn der ulike grupper blir satt opp mot hverandre i 

kampen om fordeling av ressurser. 
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Vedlegg 1, Informasjonsskriv til foreldre om deltakelse på intervju 

Forespørsel om deltakelse på intervju i forbindelse med masteroppgave. 
 

Mitt navn er Katrine Strømme og jeg studerer utviklingshemning ved instituttet for 

Spesialpedagogikk (ISP) på Universitetet i Oslo. Jeg holder nå på med min masteroppgave.  

Temaet for oppgaven er hvordan det går med barn som har Charge syndrom eller en annen 

multifunksjonshemning som har fått cochleaimplantat.  I den forbindelse er barnets bruk av 

hørsel, barnets språkutvikling og barnets livskvalitet viktig. Jeg ønsker å finne ut hvilke 

spørsmål som oppleves som relevante og gode for ditt/deres barn innen områdene hørsel, 

språk/kommunikasjon og livskvalitet.  

For å finne ut av dette, er det ønskelig å intervjue 3 foreldre som har barn med Charge 

syndrom eller en annen multifunksjonshemning og som har fått cochleaimplantat. For å 

finne informanter vil det være Ona Wie ved CI-teamet på OUS som formidler forespørsel om 

deltakelse ved undersøkelsen, og jeg vil ikke kjenne deres identitet før dere eventuelt tar 

kontakt. 

Forskningsprosjektet vil bli gjennomført som et intervju. I forbindelse med intervjuet vil 

spørreskjemaet: Hørsel, kommunikasjon, opplæring og bruk av CI fylles ut.  Jeg vil bruke 

båndopptaker og ta notater mens vi snakker sammen. Intervjuet vil sannsynligvis 

gjennomføres i løpet av februar og varer omtrent en time. Vi blir sammen enige om tid og 

sted for intervjuet. Datamaterialet behandles konfidensielt, og alle opplysninger om dere blir 

anonymisert i den ferdige oppgaven. Dette er frivillig, og dere har mulighet til å trekke dere 

fra prosjektet, uten å oppgi noen grunn for dette. Dersom dere trekker dere, slettes alle 

innsamlede opplysninger om dere. Det vil heller ikke få noen konsekvenser for deres 

behandlingstilbud/relasjonen til OUS om dere velger å ikke delta, eller trekker dere fra 

undersøkelsen. Opplysningene anonymiseres og lydopptakene slettes når oppgaven er 

ferdig, 31.05. 2013.  

Undersøkelsen er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste (NSD) og er sendt som en framleggingsvurdering hos Regional komitè for 

medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). 

Dersom du/dere ønsker å delta, er det fint om du/dere skriver under på den vedlagte 

samtykkeerklæringen og sender den til meg i vedlagte konvolutt snarest mulig. Når jeg har 

mottatt svarslippen vil jeg ta kontakt med deg/dere.  

Dersom det er noe du lurer på, kan du ringe meg på tlf: 90925192/67105525 eller sende en 

e-post til: ramelow@online.no. Du kan eventuelt ta kontakt med min veileder som er: Ona 

Bø Wie ved institutt for spesialpedagogikk (o.b.wie@isp.uio.no), tlf: 90920274/ 22858051. 

 
Med vennlig hilsen 
Katrine Strømme ,  

Neslia 54,  1344 Haslum 

mailto:ramelow@online.no
mailto:o.b.wie@isp.uio.no
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Samtykkeerklæring: 

Jeg/vi har mottatt skriftlig informasjon og er villige til å delta i studien. 

Signatur:………………………………………………………………………………………… 

Telefonnummer:…………………………………………………… 

Send svarskjemaet til: 

Katrine Strømme Neslia 54 1344 Haslum 
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Vedlegg 2, Spørreskjema som ble benyttet i denne 

undersøkelsen  

 

Undersøkelse av taleoppfattelse, språkferdigheter og 

livskvalitet hos personer som har fått  

cochlea implantat som barn 

Foreldrerapportering for CI-brukere med sammensatte funksjonsvansker (2-18 år) 

Spørreskjemaet inneholder ulike spørsmål. Noen av spørsmålene kan passe bedre for ditt barn 

enn andre, men det er fint om du svarer på alle så godt du kan. 

Skjemaet vil ta ca. 10-15 minutter å fylle ut.  

 

 

Lykke til! 
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1. Vurdering av barnets auditive utviklingstrinn  

Sett ett kryss ved utsagnet som beskriver best ditt barns nivå i hørselskvalitet. 

0 Oppfatter ikke lyder i omgivelsene  

1 Oppfatter lyder i omgivelsene  

2 Responderer på språklyder   

3 Identifiserer lyder i omgivelsene  

4 Skjelner språklyder   

5 Forstår setninger uten munnavlesning  

6 Forstår samtale uten munnavlesning  

7 Bruker telefon   

 

 

2. Vurdering av hvor forståelig barnets tale er 

Sett ett kryss ved utsagnet som beskriver best ditt barns nivå i talespråk 

1 Nær gjenkjennelige ord i talespråk  

2 
Sammenhengende tale er uforståelig, men utvikler seg for 

enkeltord. 
 

3 
Sammenhengende tale er forståelig for en tilhører som 

konsentrerer seg og leser av munnen i en kjent kontekst. 
 

4 

Sammenhengende tale er forståelig for en tilhører som har 

liten erfaring med en døv persons tale. Tilhøreren trenger ikke 

konsentrere seg urimelig mye. 

 

5 
Sammenhengende tale er forståelig for alle tilhørere. Barnet 

blir enkelt forstått i hverdagslige sammenhenger. 
 

 

3. Tenk på den siste måneden. Hvilken respons har du observert at barnet ditt har gitt på lyd 
generelt? Her kan du sette flere kryss 

Glede, for eksempel smil, latter  

Blikk  

Lytting 

Imitasjon av lyden  

Sang/nynning   

Slappet av/ble rolig                                                                         

Gav lyden oppmerksomhet, f.eks. bevegelse av arm/ben  

Uro   

Selvskading  
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4. Tenk på den siste måneden. Hvilken respons har du observert at barnet ditt har gitt på musikk? 
Her kan du sette flere kryss 

Glede, for eksempel smil, latter  

Blikk  

Lytting 

Imitasjon av lyden  

Sang/nynning   

Slappet av/ble rolig                                                                         

Gav lyden oppmerksomhet, f.eks. bevegelse av arm/ben  

Uro   

Selvskading  

5. Tenk på den siste måneden. Hvilken respons har du observert at barnet ditt har gitt på 
stemmer? Her kan du sette flere kryss 

Glede, for eksempel smil, latter  

Blikk  

Lytting 

Imitasjon av lyden  

Sang/nynning   

Slappet av/ble rolig                                                                         

Gav lyden oppmerksomhet, f.eks. bevegelse av arm/ben  

Uro   

Selvskading  

Lytting  

6. Hvor mye bruker barnet CI hver dag? Sett kun ett kryss 

a) Bruker ikke  

b) Lite (1-3 timer)  

c) ”Timebruker” (4-8 timer)  

d) Hele dagen, men med pauser   

e) Alle våkne timer                                                                         
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7. Hva bruker barnet av CI og høreapparat? Sett kun ett kryss 

a) Barnet bruker CI på ett øre og ikke noe på det andre øret  

b) Barnet bruker CI på begge ørene 

 

 

c) Barnet bruker CI på ett øre og høreapparat på det andre 

øret 



d) Bruker ikke CI, men bruker høreapparat 

e) Bruker hverken CI eller høreapparat 

  

 

 

 

Sett ett kryss for hvert spørsmål. Sett krysset på linjen. 

8. Hvilken nytte syns du barnet har av 
CI?  

 

 

 

 

 

9. Viser barnet frustrasjon når CI tas 
av eller ikke virker? 

 

10. Leker barnet med egen stemme? 

 

11. Utforsker barnet leker som gir lyd? 

 

12. Virker barnet fornøyd/tilfreds? 

 

13. Har barnet for tiden god fysisk form 
ut i fra sine egne forutsetninger?  

 

14. Viser barnet interesse for 
omverdenen? 

 

15. Viser barnet en form for trivsel? 

 

 

 

 

Ingen Svært god Middels 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ingen 
Middels Svært mye 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aldri Av og til Ofte 

Aldri Av og til Ofte 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aldri Av og til Ofte 

Aldri Av og til Ofte 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aldri Av og til Ofte 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aldri Av og til Ofte 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Sett ett kryss for hvert spørsmål. Sett krysset på linjen. 

 

16. Du snakker med barnet i et 
stille rom. Kan barnet forstå 
det du sier?   

 

17. Du snakker til barnet i et rom 
med støy. Kan barnet følge 
det du sier? 

 

18. Barnet er en del av en 
gruppe på omtrent fem 
personer som sitter rundt et 
bord. Stedet er ellers rolig. 
Barnet kan se alle i gruppen. 
Kan barnet forstå hva 
gruppen snakker om? 

 

19. Barnet er en del av en 
gruppe på omtrent fem 
personer som sitter rundt et 
bord. Det er støy i rommet. 
Barnet kan se alle de andre i 
gruppen. Kan barnet forstå 
hva gruppen snakker om? 

 

20. Barnet er en del av en 
gruppe på omtrent fem 
personer som sitter rundt et 
bord i et støyende rom, 
Barnet kan ikke se alle de 
andre i gruppen. Kan barnet 
forstå hva gruppen snakker 
om? 

 

21. Barnet er utendørs. En hund 
bjeffer høyt. Hører barnet 
hvor lyden kommer fra? 

 

22. Vet barnet hvilket 
familiemedlem som snakker 
av å høre stemmen? 

 

23. Kan barnet skille mellom 
musikkstykker, for eksempel 
ulike barnerim på en kassett 
eller CD? Vær oppmerksom 
på at relevante ord eller 
bevegelser kan tyde på 
gjenkjennelse. 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ikke i det hele tatt Uten problemer   Ville ikke hørt det 

  Vet ikke 

  Gjelder ikke Minimum Maksimum 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ikke i det hele tatt Uten problemer   Ville ikke hørt det 

  Vet ikke 

  Gjelder ikke Minimum Maksimum 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ikke i det hele tatt Uten problemer   Ville ikke hørt det 

  Vet ikke 

  Gjelder ikke Minimum Maksimum 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ikke i det hele tatt Uten problemer   Ville ikke hørt det 

  Vet ikke 

  Gjelder ikke Minimum Maksimum 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ikke i det hele tatt Uten problemer   Ville ikke hørt det 

  Vet ikke 

  Gjelder ikke Minimum Maksimum 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ikke i det hele tatt Uten problemer   Ville ikke hørt det 

  Vet ikke 

  Gjelder ikke Minimum Maksimum 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ikke i det hele tatt Uten problemer   Ville ikke hørt det 

  Vet ikke 

  Gjelder ikke Minimum Maksimum 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ikke i det hele tatt Uten problemer   Ville ikke hørt det 

  Vet ikke 

  Gjelder ikke Minimum Maksimum 
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24. Hvilken kommunikasjonsform bruker barnet vanligvis med andre? 
Sett ett kryss for hver person vi spør om. 

 

25. Hvor mye tid bruker barnet på disse aktivitetene? Sett ett kryss for hvert spørsmål 

a) lekser på en vanlig hverdag 

Mer enn 4 

timer 

 

2-4 timer 

 

 

1-2 timer 

 

 

Mindre enn 

1 time 

 

Sjelden/ 

aldri 

 

Ikke 

relevant 

 

b) sosiale medier på PC/mobil på en vanlig 
hverdag (f.eks. Facebook, Twitter) 

Mer enn 4 

timer 

 

2-4 timer 

 

1-2 timer 

 

 

Mindre enn 

1 time 

 

Sjelden/ 

aldri 

 

Ikke 

relevant 

 

 

c) bruk av PC-en til andre ting en vanlig 
hverdag  
(f.eks. dataspill, nett-tv, nyheter) 

Mer enn 4 

timer 

 

2-4 timer 

 

 

1-2 timer 

 

 

Mindre enn 

1 time 

 

Sjelden/ 

aldri 

 

Ikke 

relevant 

 

d) andre ting alene i løpet av en vanlig hverdag  
(f.eks. å se på TV, høre på musikk, hvile) 

Mer enn 4 

timer 

 

2-4 timer 

 

 

1-2 timer 

 

 

Mindre enn 

1 time 

 

Sjelden/ 

aldri 

 

Ikke 

relevant 

 

e) organiserte aktiviteter i løpet av en vanlig uke 
(f.eks. svømming, ridning, idrett, dans, 
musikk) 

Hver dag 

 

 

5-6 ganger i 

uka 

 

2-4 ganger 

 

 

Mindre enn 

2 ganger 

 

Sjelden/ 

aldri 

 

Ikke 

relevant 

 

f) være sammen med familie/omsorgspersoner 
på fritiden i løpet av en vanlig uke 

Hver dag 

 

 

5-6 ganger i 

uka 

 

2-4 ganger 

 

 

Mindre enn 

2 ganger 

 

Sjelden/ 

aldri 

 

Ikke 

relevant 

 

g) være sammen med venner på fritiden i løpet 
av en vanlig uke 

Hver dag 

 

 

5-6 ganger i 

uka 

 

2-4 ganger 

 

 

Mindre enn 

2 ganger 

 

Sjelden/ 

aldri 

 

Ikke 

relevant 

 

 Alternativ 

kommunikasj

on  

 

Grafiske tegn, 

bilder, taktile 

tegn, konkreter 

Tegnspråk 

 

 

Visuell 

kommunikasjon 

(uten stemme) 

Tegnspråk og 

talespråk 

 

Bytter mellom 

tegnspråk 

(uten stemme) 

og talespråk 

Talespråk 

med mye 

tegnstøtte 

 

De fleste 

ordene støttes 

av tegn 

Talespråk 

med litt 

tegnstøtte 

 

Noen ord 

støttes av tegn 

Talespråk 

uten 

tegnstøtte 

 

Med og uten 

munnavlesning

/ naturlige 

gester 

 

 

 

 

Med far 

       
Gjelder 

ikke 

 

Med mor 

      
Gjelder 

ikke 

 

Med 

dagmamma

/ 

barnehage-

personellet/ 

læreren  

      
Gjelder 

ikke 

 

Med venner  

      
Gjelder 

ikke 
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Skole/barnehage 

Sett ett kryss for hvert spørsmål.  
1. Får barnet opplæring i og på tegnspråk?  
    (ifølge opplæringsloven § 2.6 eller § 3.9) 

Ja  Nei Vet ikke Ikke relevant  

2. Bruker barnet tegnspråktolk på skolen/barnehagen? 
Ja  Nei Vet ikke Ikke relevant  

3. Bruker barnet hørselstekniske hjelpemidler i tillegg til CI på  
skolen /barnehagen? (for eksempel teleslynge eller FM-anlegg) 

Ja  Nei Vet ikke Ikke relevant  

 

  4. Hvilken opplæringssituasjon har barnet? Her kan du sette flere kryss  
Antall dager i uken i hver 

opplæringssituasjon 

a) Ordinær barnehage/skole/lærlingplass   

b) Hørselsgruppe i ordinær barnehage/skole/lærlingplass           

c) Barnehage/skole/lærlingplass for hørselshemmede uten 

andre funksjonshemninger                
  

d) Spesialenhet for personer med flere funksjonshemninger, 

(for eksempel døvblindhet, autisme)       
  

e) Hjemmeundervisning                                                                                

f) Annet, vennligst spesifiser: ______________   

 

5. Får barnet spesialundervisning (ifølge opplæringsloven § 5.1)? 
 

Ja    Nei    Vet ikke    

Hvis du har svart ”ja” på spørsmål 5, så besvar også spørsmål 5.1 og 5.2. Hvis du har svart 

”nei/vet ikke”, kan du gå direkte videre til neste avsnitt ( ”Bakgrunnsinformasjon”) 

5.1 Hvor ofte får barnet 
spesialundervisning?  

1-2 timer i 

uken 



 

3-4 timer i 

uken 



 

5-10 timer i 

uken 

 

 

Mer enn 10 

timer i uken 

 



Hele tilbudet 

er spesielt 

tilrettelagt 



 

5.2 Hvilken type spesialundervisning får barnet? Her kan du sette flere kryss. 

        

a) Deling av klassen eller arbeid i mindre grupper  

b) Språk og begrepstrening i norsk talespråk med fagperson  

c) Språk og begrepstrening i norsk tegnspråk med fagperson  

d) Generell tilpasning av fagstoff i klassen, mindre gruppe eller 

eneundervisning.  

 

e) Én til én undervisning  

f) Undervisning som bruker tale med tegnstøtte  

g) Undervisning som innebærer alternativ kommunikasjon (f.eks 

taktile tegn, konkreter, totalkommunikasjon) 

 

h) Vet ikke  
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Bakgrunnsinformasjon  
 

1. Hvilke tilleggsvansker har barnet? Her kan du sette flere kryss 

 Lett Moderat Alvorlig Gjelder ikke 

Cerebral Parese     

Motoriske vansker     

Psykisk utviklingshemming     

Språkvansker     

Synshemming     

Atferdsvansker     

Autisme, autistiske trekk     

Kognitive vansker     

Epilepsi 

 
    

Hyperaktivitet     

Lærevansker     

Annet, vennligst spesifiser:  

 

_____________ 

 

    

 

 

2. Hvor gammelt var barnet da det fikk 
hørselstapet sitt?  

 

Omtrent __________ år                            

 

Medfødt hørseltap 

3. Hvor gammel var barnet da det fikk CI? 

 

Omtrent __________ år                            

4. Hvor gammel er barnet nå? 
 

              __________ år                            
5. Har du/foresatte fått individuell veiledning med 

hensyn til at barnet skulle utvikle 
hørsel/talespråk de første årene etter at barnet 
fikk CI? (Se bort fra kontrollene på Rikshospitalet) 

Aldri eller 

sjelden 

 

1-2 ganger 

i året

 

3-4 ganger 

i året 

 

Ca. 1-2 

ganger per 

måned 

 

1 gang 

hver uke 

eller oftere 

 

6. Får barnet opplæring i lytte-/taletrening med 
fagpersoner, utenom barnehage/skoletilbudet?   

Vet ikke 

 



 

Nei 

 



 

1-2 timer 

i uken 



 

3-4 timer 

i uken 



 

5-10 

timer i 

uken 

 

Mer enn 

10 timer 

i uken 

 

7. Har barnet IP (Individuell Plan)?  
(Merk at IP er forskjellig fra individuell opplæringsplan 

(IOP). IOP er en tilrettelagt læreplan for skoleelever 

som har rett til spesialundervisning. IP 

inkludererderimot flere tjenester innen helse- og 

sosialsektoren,ikke bare skolen) 

Ja    Nei    Vet ikke    
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8. Hvilket språk mener du at kan barnet best (morsmålet 
hans/hennes)?  

 

Svar: ________________ 

9. Hvilket språk kan mor best (morsmålet hennes)?  

 

Svar: ________________ 

 10. Hvilket språk kan far best (morsmålet hans)? 

 

Svar: ________________ 

11. I hvilket land er barnet født?   
Svar: ________________ 

12. I hvilket land er mor født? 
Svar: ________________ 

13. I hvilket land er far født?  
Svar: ________________ 

14. Hvor bor familien til barnet?  
By  Tettsted Bygd 

 

15. Hvor bor barnet?   

Hjemme hos mor og far  

Hjemme hos mor  

Hjemme hos far  

Delvis hos mor og delvis hos far  

Hjemme, men med avlastning  

Delvis hjemme, delvis i barnebolig  
Fulltid i barnebolig  

 

16. Har andre i familien hørselshemning? Fyll ut for både mor far og søsken.  

 

 Har ikke 

hørselshemming 

Tunghørt Døv 

Mor 

 

   

Far     

Søsken 

 

   

 

17. Har noen andre i familien CI? 
Mor  Far  Søsken 
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18. Hva er mor og fars høyeste fullførte utdannelse? Sett ett kryss for hver person. 

 MOR FAR 

Universitet/høyskole 5 år eller mer   

Universitet/høyskole 4 år eller mindre   

Videregående skole/ Fagbrev   

Grunnskole (barneskole og ungdomsskole)   

 

19. Hva er mor og fars nåværende yrkesstatus? Sett ett kryss for hver person. 

 MOR FAR 

Ansatt fulltid   

Ansatt deltid   

Arbeidsledig/arbeidssøkende   

Student   

Ufør   

 

TUSEN TAKK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjemaet er fylt ut av:   

 

Dato: _________  

Mor         

Far  

Andre (vennligst spesifiser)  
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Vedlegg 3, Livskvalitetsskjemaene PedsQL, 2-4 år, 5-7 år, 13-18 

år 

PedsQL
TM    

 

Livskvalitet hos barn 

Versjon 4.0 – norsk 

 

FORELDRERAPPORT for SMÅ BARN (alder 2-4) 

 

 

 

VEILEDNING 

      

     På følgende side er det en liste med ting som kan være et problem for         

     barnet ditt.  Vennligst fortell oss hvor stort problem hver av dem har vært for 

     barnet ditt i løpet av den SISTE MÅNEDEN ved å sette en ring rundt:  

 

0 hvis det aldri er et problem  

1 hvis det nesten aldri er et problem  

2 hvis det noen ganger er et problem 

3 hvis det ofte er et problem 

4 hvis det nesten alltid er et problem 

 

     Det er ingen rette eller gale svar.   

     Hvis det er spørsmål du ikke forstår, så vennligst spør om hjelp. 
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Hvor stort problem har dette vært for barnet ditt i løpet av den SISTE MÅNEDEN… 

Fysisk fungering (PROBLEMER MED…) Aldri Neste

n aldri 

Noen 

ganger 

Ofte Nesten alltid 

1. Gå 0 1 2 3 4 

2. Løpe 0 1 2 3 4 

3. Delta i aktiviteter og lek 0 1 2 3 4 

4. Løfte tunge ting 0 1 2 3 4 

5. Bade eller dusje  0 1 2 3 4 

6. Hjelpe til med å rydde lekene sine 0 1 2 3 4 

7. Har vondt eller smerter 0 1 2 3 4 

8. Har lite overskudd og energi 0 1 2 3 4 

 

Følelsesmessig fungering (PROBLEMER MED…) 
Aldri Nesten 

aldri 

Noen 

ganger 

Ofte Nesten 

alltid 

1. Føler seg redd eller skremt 0 1 2 3 4 

2. Føler seg nedfor eller trist 0 1 2 3 4 

3. Føler seg sint 0 1 2 3 4 

4. Har vansker med å sove 0 1 2 3 4 

5. Bekymrer seg 0 1 2 3 4 

 
Sosial fungering (PROBLEMER MED…) Aldri Nesten   

aldri 

Noen 

ganger 

Ofte Nesten  

alltid 

1. Leke sammen med andre barn 0 1 2 3 4 

2. Andre barn vil ikke leke med ham/henne 0 1 2 3 4 

3. Blir ertet og plaget av andre barn 0 1 2 3 4 

4. Klarer ikke å gjøre ting som andre barn på hans 

eller  hennes alder klarer å gjøre 
0 

1 2 3 4 

5. Holde følge med andre barn i lek 0 1 2 3 4 

*Vennligst fyll ut denne delen hvis barnet går i barnehage/park: 

Fungering i barnehagen/parken (problemer med…) Aldri Nesten 

aldri 

Noen 

ganger 

Ofte Nesten  

alltid 

1. Være med på de samme aktivitetene som jevnaldrende 0 1 2 3 4 

2. Borte fra barnehagen/parken fordi han/hun ikke føler 
seg i form       

0 1 2 3 4 

3. Borte fra barnehagen/parken for å dra til lege eller 
     sykehus 

0 1 2 3 4 
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PedsQL
TM

 

Livskvalitet hos barn    

  

Versjon 4.0 – norsk  

 

FORELDRERAPPORT for YNGRE BARN (alder 5-7) 

 

VEILEDNING 

      

     På følgende side er det en liste med ting som kan vaere et problem for         

     barnet ditt.  Vennligst fortell oss hvor stort problem hver av dem har vært for 

     barnet ditt i løpet av den SISTE MÅNEDEN ved å sette en ring rundt: 

  

0 hvis det aldri er et problem  

1 hvis det nesten aldri er et problem  

2 hvis det noen ganger er et problem 

3 hvis det ofte er et problem 

4 hvis det nesten alltid er et problem 

 

     Det er ingen rette eller gale svar.   

     Hvis det er spørsmål du ikke forstår, så vennligst spør om hjelp. 

 

 

 

 

  

ID: __________________________ 

 

Dato:________________________

_ 
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Hvor stort problem har dette vært for barnet ditt i løpet av den SISTE MÅNEDEN… 

Fysisk fungering (PROBLEMER MED…) Aldri Nesten 

aldri 

Noen 

ganger 

Ofte Nesten 

alltid 

1. Gå mer enn 100 m 0 1 2 3 4 

2. Løpe 0 1 2 3 4 

3. Delta i idrettsaktiviteter eller trening 0 1 2 3 4 

4. Løfte tunge ting 0 1 2 3 4 

5. Bade eller dusje på egen hånd 0 1 2 3 4 

6. Delta i huslige plikter så som å plukke opp leker 0 1 2 3 4 

7. Har vondt eller smerter 0 1 2 3 4 

8. Har lite overskudd og energi  0 1 2 3 4 

 

Følelsesmessig fungering (PROBLEMER MED…) 
Aldri Nesten 

aldri 

Noen 

ganger 

Ofte Nesten 

alltid 

1. Føler seg redd eller skremt 0 1 2 3 4 

2. Føler seg nedfor eller trist 0 1 2 3 4 

3. Føler seg sint 0 1 2 3 4 

4. Har vansker med å sove 0 1 2 3 4 

5. Bekymrer seg over hva som vil skje med ham/henne 0 1 2 3 4 

 

Sosial fungering (PROBLEMER MED…) Aldri Nesten   

aldri 

Noen 

ganger 

Ofte Nesten  

alltid 

1. Kommer ikke overens med andre barn 0 1 2 3 4 

2. Andre barn vil ikke være venner med ham/henne 0 1 2 3 4 

3. Blir ertet og plaget av andre barn 0 1 2 3 4 

4. Klarer ikke å gjøre ting som andre barn på hans eller  

    hennes alder klarer å gjøre 
0 

1 2 3 4 

5. Holde følge med andre barn i lek 0 1 2 3 4 

 

Fungering på skolen (PROBLEMER MED…) Aldri Nesten 

aldri 

Noen 

ganger 

Ofte Nesten 

alltid 

1. Følge med i timen 0 1 2 3 4 

2. Glemmer ting 0 1 2 3 4 

3. Vansker med å få gjort alt arbeidet på skolen 0 1 2 3 4 

4. Borte fra skolen fordi han/hun ikke føler seg i form 0 1 2 3 4 

5. Borte fra skolen for å dra til lege eller sykehus 0 1 2 3 4 
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PedsQL
TM

 

Livskvalitet hos barn 

Versjon 4.0 – norsk 

 

FORELDRERAPPORT for TENÅRINGER (alder 13-18) 

 

VEILEDNING 

      

     På følgende side er det en liste med ting som kan vaere et problem for         

     tenåringen din.  Vennligst fortell oss hvor stort problem hver av dem har 

     vært for tenåringen din i løpet av den SISTE MÅNEDEN ved å sette en ring 

     rundt: 

 

0 hvis det aldri er et problem  

1 hvis det nesten aldri er et problem  

2 hvis det noen ganger er et problem 

3 hvis det ofte er et problem 

4 hvis det nesten alltid er et problem 

 

     Det er ingen rette eller gale svar.   

     Hvis det er spørsmål du ikke forstår, så vennligst spør om hjelp. 
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Hvor stort problem har dette vært for tenåringen din i løpet av den SISTE MÅNEDEN… 

Fysisk fungering (PROBLEMER MED…) Aldri Nesten 

aldri 

Noen 

ganger 

Ofte Nesten 

alltid 

1. Gå mer enn 100 m 0 1 2 3 4 

2. Løpe 0 1 2 3 4 

3. Delta i idrettsaktiviteter eller trening 0 1 2 3 4 

4. Løfte tunge ting  0 1 2 3 4 

5. Bade eller dusje på egen hånd 0 1 2 3 4 

6. Delta i huslige plikter 0 1 2 3 4 

7. Har vondt eller smerter 0 1 2 3 4 

8. Har lite overskudd og energi  0 1 2 3 4 

 

Følelsesmessig fungering (PROBLEMER MED…) 
Aldri Nesten 

aldri 

Noen 

ganger 

Ofte Nesten 

alltid 

1. Føler seg redd eller skremt 0 1 2 3 4 

2. Føler seg nedfor og trist 0 1 2 3 4 

3. Føler seg sint 0 1 2 3 4 

4. Har vansker med å sove 0 1 2 3 4 

5. Bekymrer seg over hva som vil skje med ham/henne 0 1 2 3 4 

 

Sosial fungering (PROBLEMER MED…) Aldri Nesten   

aldri 

Noen 

ganger 

Ofte Nesten  

alltid 

1. Kommer ikke overens med andre tenåringer 0 1 2 3 4 

2. Andre tenåringer vil ikke være venner med ham/henn 0 1 2 3 4 

3. Blir ertet og plaget av andre tenåringer 0 1 2 3 4 

4. Klarer ikke å gjøre ting som andre tenåringer på hans 

    eller hennes alder klarer å gjøre 
0 

1 2 3 4 

5. Holde følge i samvær med andre tenåringer 

med andre tenåringer 

0 1 2 3 4 

 

Fungering på skolen (PROBLEMER MED…) Aldri Nesten 

aldri 

Noen 

ganger 

Ofte Nesten 

alltid 

1. Følge med i timen 0 1 2 3 4 

2. Glemmer ting 0 1 2 3 4 

3. Vansker med å få gjort alt arbeidet på skolen 0 1 2 3 4 

4. Borte fra skolen fordi han/hun ikke føler seg i form 0 1 2 3 4 

5. Borte fra skolen for å dra til lege eller sykehus 0 1 2 3 4 
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Vedlegg 4, intervjuguide 

Intervjuguide        

Opplevelse av situasjonen: 

Kan du si noe om hvordan du opplevde å besvare disse spørsmålene? 
- Hvorfor 

- Kan du si noe mer om det? 

- Var noen spørsmål vanskelige å besvare?, evt. HVORFOR 

- Var det noe du opplevde som støtende eller sårende? Evt. HVORFOR 

Relevans for barnet: 

Er det noen spørsmål du mener er spesielt relevante for ditt barn?  

- Hvorfor? 

Er det noen av disse spørsmålene so du mener ikke er relevante for ditt barn?  

- Hvorfor? 

EVT: Kan du si noe mer om det.  

Forslag til endringer: 

Er det noen spørsmål som du savner? 

- Hva kunne det være i så fall?  

- Hvorfor? 

Er det noen spørsmål du mener bør omformuleres? 

- Hvilke?  

- Hvorfor? 

- Har du noen forslag til hvordan de kunne vært bedre? 

 

Til slutt: 

Hva synes du om oppbygningen på hele spørreskjemaet sett under ett? 

Kan du si noe mer om det? 

- Innhold, type spørsmål? 

- Antall spørsmål? 

- Rekkefølge på spørsmål? 

- Hvordan synes du dette spørreskjemaet fikk frem ditt barns kommunikasjons og 

språkferdigheter? 

- Hvordan synes du dette spørreskjemaet fikk frem ditt barns livskvalitet? 

- Hvordan synes du dette spørreskjemaet fikk frem ditt barns oppfattelse av lyder?  
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Vedlegg 5, spørreskjema med alle svarene lagt inn 

Svarene fra alle informantene er samlet og lagt inn i ett skjema. Over de fleste av 

svaralternativene er de ulike informantene markert med A, B, C og D.  

 

Undersøkelse av taleoppfattelse, språkferdigheter og 

livskvalitet hos personer som har fått  

cochlea implantat som barn 

Foreldrerapportering for CI-brukere med sammensatte funksjonsvansker (2-18 

år) 

Spørreskjemaet inneholder ulike spørsmål. Noen av spørsmålene kan passe bedre for ditt barn 

enn andre, men det er fint om du svarer på alle så godt du kan. 

Skjemaet vil ta ca. 10-15 minutter å fylle ut.  

Lykke til! 
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1. Vurdering av barnets auditive utviklingstrinn  

Sett ett kryss ved utsagnet som beskriver best ditt barns nivå i hørselskvalitet. 

A          B          C          D 

0 Oppfatter ikke lyder i omgivelsene     

1 Oppfatter lyder i omgivelsene     

2 Responderer på språklyder      

3 Identifiserer lyder i omgivelsene     

4 Skjelner språklyder      

5 Forstår setninger uten munnavlesning     

6 Forstår samtale uten munnavlesning     

7 Bruker telefon      

2. Vurdering av hvor forståelig barnets tale er 

Sett ett kryss ved utsagnet som beskriver best ditt barns nivå i talespråk                

                 A     B     C    D 

1 Nær gjenkjennelige ord i talespråk     

2 
Sammenhengende tale er uforståelig, men utvikler seg for 

enkeltord. 
    

3 
Sammenhengende tale er forståelig for en tilhører som 

konsentrerer seg og leser av munnen i en kjent kontekst. 
    

4 

Sammenhengende tale er forståelig for en tilhører som har 

liten erfaring med en døv persons tale. Tilhøreren trenger ikke 

konsentrere seg urimelig mye. 

    

5 
Sammenhengende tale er forståelig for alle tilhørere. Barnet 

blir enkelt forstått i hverdagslige sammenhenger. 
    

       Informant B sier at barnet kan si: mama, baba 

3. Tenk på den siste måneden. Hvilken respons har du observert at barnet ditt har gitt på lyd 
generelt? Her kan du sette flere kryss                                   A               B               C               D  

Glede, for eksempel smil, latter     

Blikk     

Lytting    

Imitasjon av lyden     

Sang/nynning      

Slappet av/ble rolig                                                                            

Gav lyden oppmerksomhet, f.eks. bevegelse av arm/ben     

Uro      

Selvskading     
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6.Hvor mye bruker barnet CI hver dag? Sett kun ett kryss                     A                     B                 C                 D         

a) Bruker ikke     

b) Lite (1-3 timer)     

c) ”Timebruker” (4-8 timer)     

d) Hele dagen, men med pauser      

e) Alle våkne timer                                                                            

 

 

 

4. Tenk på den siste måneden. Hvilken respons har du observert at barnet ditt har gitt på musikk? Her kan du 
sette flere kryss                                                                                               A                B                  C                 D 

Glede, for eksempel smil, latter     

Blikk     

Lytting     

Imitasjon av lyden     

Sang/nynning      

Slappet av/ble rolig                                                                            

Gav lyden oppmerksomhet, f.eks. bevegelse av arm/ben     

Uro      

Selvskading     

5.Tenk på den siste måneden. Hvilken respons har du observert at barnet ditt har gitt på stemmer? Her kan du 
sette flere kryss                                                                                               A                B                  C                 D 

Glede, for eksempel smil, latter     

Blikk     

Lytting     

Imitasjon av lyden     

Sang/nynning      

Slappet av/ble rolig                                                                            

Gav lyden oppmerksomhet, f.eks. bevegelse av arm/ben     

Uro      

Selvskading     

Lytting     
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7.Hva bruker barnet av CI og høreapparat? Sett kun ett kryss                                                                    A                B              C              D 

a) Barnet bruker CI på ett øre og ikke noe på det andre øret     

b) Barnet bruker CI på begge ørene 

 

    

c) Barnet bruker CI på ett øre og høreapparat på det andre øret     

d) Bruker ikke CI, men bruker høreapparat     

e) Bruker hverken CI eller høreapparat 

  

    

 

Sett ett kryss for hvert spørsmål. Sett krysset på linjen. 

8. Hvilken nytte syns du barnet har av CI?  

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

          9.   Viser barnet frustrasjon når CI tas av                          
eller ikke virker? 

 

10. Leker barnet med egen stemme? 

 

11. Utforsker barnet leker som gir lyd? 

 

12. Virker barnet fornøyd/tilfreds? 

 

13. Har barnet for tiden god fysisk form ut i 
fra sine egne forutsetninger?  

 

14. Viser barnet interesse for omverdenen? 

 

15. Viser barnet en form for trivsel? 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A,B,C

× 

A  

× 

  B,D        

× 

C  

× 

  A 

× 

 A,B,C,D       

× 

  A,C    

× 

   B          

n× 

  D 

× 

  A,C        

__× 

 B         

× 

   

A,B,C,D  

× 

            

  Xx× 

D      

× 

A,D   

× 

C      

× 

B      

× 

  C 

× 

  D 

× 

  B 

× 

     D        

__× 
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Sett ett kryss for hvert spørsmål. Sett krysset på linjen. 

16. Du snakker med barnet i et 
stille rom. Kan barnet forstå 
det du sier?   

 

 

17. Du snakker til barnet i et rom 
med støy. Kan barnet følge 
det du sier? 

 

18. Barnet er en del av en 
gruppe på omtrent fem 
personer som sitter rundt et 
bord. Stedet er ellers rolig. 
Barnet kan se alle i gruppen. 
Kan barnet forstå hva 
gruppen snakker om? 

 

19. Barnet er en del av en 
gruppe på omtrent fem 
personer som sitter rundt et 
bord. Det er støy i rommet. 
Barnet kan se alle de andre i 
gruppen. Kan barnet forstå 
hva gruppen snakker om? 

 

20. Barnet er en del av en 
gruppe på omtrent fem 
personer som sitter rundt et 
bord i et støyende rom, 
Barnet kan ikke se alle de 
andre i gruppen. Kan barnet 
forstå hva gruppen snakker 
om? 

 

21. Barnet er utendørs. En hund 
bjeffer høyt. Hører barnet 
hvor lyden kommer fra? 

 

22. Vet barnet hvilket 
familiemedlem som snakker 
av å høre stemmen? 

 

23. Kan barnet skille mellom 
musikkstykker, for eksempel 
ulike barnerim på en kassett 
eller CD? Vær oppmerksom 
på at relevante ord eller 
bevegelser kan tyde på 
gjenkjennelse. 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Minimum Maksimum 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Minimum Maksimum 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Minimum Maksimum 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Minimum Maksimum 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Minimum Maksimum 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Minimum Maksimum 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Minimum Maksimum 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Minimum Maksimum 

  A   

 × 

   C  

 × 

   D  

 × 

  A   

 × 

   C  

 × 

   D  

 × 

  A   

 × 

    D   

  × 

  A   

 × 

   C  

 × 

  A   

 × 

    D   

  × 

    A   

  × 

    C  

  × 

   D   

 × 

      A   

   × 

  C,D   

  × 

      A,D   

   × 

        C  

    × 

 

 

  Ville ikke hørt det 

B  Vet ikke 

  Gjelder ikke 

 

  Ville ikke hørt det 

B  Vet ikke 

  Gjelder ikke 

 

 

  Ville ikke hørt det 

B C Vet ikke 

  Gjelder ikke 

 

 

‰ Ville ikke hørt det 

B C Vet ikke 

 Gjelder ikke 

 

 

‰ Ville ikke hørt det 

B C Vet ikke 

 Gjelder ikke 

 

 

‰ Ville ikke hørt det 

B Vet ikke 

 Gjelder ikke 

‰ Ville ikke hørt det 

B Vet ikke 

 Gjelder ikke 

 

‰ Ville ikke hørt det 

B Vet ikke 

 Gjelder ikke 
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24. Hvilken kommunikasjonsform bruker barnet vanligvis med andre? 

Sett ett kryss for hver person vi spør om. 

 

25. Hvor mye tid bruker barnet på disse aktivitetene? Sett ett kryss for hvert spørsmål 

a) lekser på en vanlig hverdag 

Mer enn 4 
timer 
A B CD 
 

2-4 timer 
 
A B CD 
 

1-2 timer 
 
A B C D 
 

Mindre enn 1 
time 
A B C D 
 

Sjelden/ aldri 
 
A B C D 
 

Ikke relevant 
 
A B  C D 
 

b) sosiale medier på PC/mobil på en 
vanlig hverdag (f.eks. Facebook, 
Twitter) 

Mer enn 4 
timer 
A B C D 
 

2-4 timer 
 
A B C D 
 

1-2 timer 
 
A B C D 
 

Mindre enn 1 
time 
A B C D 
 

Sjelden/ aldri 
 
A B C D 
 

Ikke relevant 
 
A B C D 
 

 
c) bruk av PC-en til andre ting en vanlig 

hverdag  
(f.eks. dataspill, nett-tv, nyheter) 

Mer enn 4 
timer 
A B C D 
 

2-4 timer 
 
A B C D 
 

1-2 timer 
 
A B C D 
 

Mindre enn 1 
time 
A B C D 
 

Sjelden/ aldri 
 
A B C D 
 

Ikke relevant 
 
A B C D 
 

d) andre ting alene i løpet av en vanlig 
hverdag  
(f.eks. å se på TV, høre på musikk, 
hvile) 

Mer enn 4 
timer 
A B C D 
 

2-4 timer 
 
A B C D 
 

1-2 timer 
 
A B C D 
 

Mindre enn 1 
time 
A B C D 
 

Sjelden/ aldri 
 
A B C D 


Ikke relevant 
 
A B C D 
 

e) organiserte aktiviteter i løpet av en 
vanlig uke (f.eks. svømming, ridning, 
idrett, dans, musikk) 

Hver dag 
 
A B C D 
 

5-6 ganger i 
uka 
A B C D 
 

2-4 ganger 
 
A B C D 
 

Mindre enn 2 
ganger 
A B C D 
 

Sjelden/ aldri 
 
A B C D 
 

Ikke relevant 
 
A B C D 
 

f) være sammen med 
familie/omsorgspersoner på fritiden i 
løpet av en vanlig uke 

Hver dag 
 
A  B C D 
 

5-6 ganger i 
uka 
A B C D 
 

2-4 ganger 
 
A B C D 
 

Mindre enn 2 
ganger 
A B C D 
 

Sjelden/ aldri 
 
A B C D 
 

Ikke relevant 
 
A B C D 
 

g) være sammen med venner på fritiden i 
løpet av en vanlig uke 

Hver dag 
 
A B C D 
 

5-6 ganger i 
uka 
A B C D 
 

2-4 ganger 
 
A B C D 
 

Mindre enn 2 
ganger 
A B C D 
 

Sjelden/ aldri 
 
A  B  C  D 
 

Ikke relevant 
 
A B C D 
 

 

 

 Alternativ 

kommunikasjo

n  

 

Grafiske tegn, 

bilder, taktile 

tegn, konkreter 

 

A B C D 

Tegnspråk 

 

 

Visuell 

kommunikasjon 

(uten stemme) 

 

 

A B C D 

Tegnspråk og 

talespråk 

 

Bytter mellom 

tegnspråk (uten 

stemme) og 

talespråk 

 

A B C  D 

Talespråk med 

mye tegnstøtte 

 

De fleste ordene 

støttes av tegn 

 

 

 

A B C  D 

Talespråk med 

litt tegnstøtte 

 

Noen ord 

støttes av tegn 

 

 

A B C D 

Talespråk uten 

tegnstøtte 

 

Med og uten 

munnavlesning/ 

naturlige gester 

 

A B  C D 

 

 

 

Gjelder ikke 

 

 

 

A B C D  

Med far 

 

       

Med mor        

Med 

dagmamma/ 

barnehage-

personellet/ 

læreren  

       

Med venner         
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Skole/barnehage 

             Sett ett kryss for hvert spørsmål.  
1. Får barnet opplæring i og på tegnspråk?  
    (ifølge opplæringsloven § 2.6 eller § 3.9) 

Ja 

 A B C D 

  

Nei 

A B C D 

 

Vet ikke  

A B C D 

 

Ikke relevant  

A B C D

 

2. Bruker barnet tegnspråktolk på skolen/barnehagen? 
Ja 

A B C D 

 

Nei  

A B C D 

 

Vet ikke  

A B C D 

 

Ikke relevant            

A B C D 

 

3. Bruker barnet hørselstekniske hjelpemidler i tillegg til CI på  skolen 
/barnehagen? (for eksempel teleslynge eller FM-anlegg) 

Ja  

A B C D 

 

NeI                     

A B  C  D 

D

Vet ikke  

A B C D 

 

Ikke relevant       

A B C D

 

 

  4. Hvilken opplæringssituasjon har barnet? Her kan du sette flere kryss                          A        B        C       D 
Antall dager i uken i hver 

opplæringssituasjon 

a) Ordinær barnehage/skole/lærlingplass 
    

 

b) Hørselsgruppe i ordinær barnehage/skole/lærlingplass         
    

 

c) Barnehage/skole/lærlingplass for hørselshemmede uten andre 

funksjonshemninger                

    
 

d) Spesialenhet for personer med flere funksjonshemninger, (for eksempel 

døvblindhet, autisme)       

   

 
D: 5 

e) Hjemmeundervisning                                                                              
    

 

f) Annet, vennligst spesifiser: ______________ 

    

 

 

5. Får barnet spesialundervisning (ifølge opplæringsloven § 5.1)? 

 

Ja 

A  B  C D 

 

Nei 

A B C D 

 

Vet ikke    

A B C D 

 

Hvis du har svart ”ja” på spørsmål 5, så besvar også spørsmål 5.1 og 5.2. Hvis du har svart 

”nei/vet ikke”, kan du gå direkte videre til neste avsnitt ( ”Bakgrunnsinformasjon”) 

5.1 Hvor ofte får barnet 
spesialundervisning?  

1-2 timer i uken 

 

A B C D 

 

3-4 timer i uken 

 

A B C D

 

5-10 timer i 

uken 

A B C D 

      

Mer enn 10 

timer i uken 

A B C D 



Hele tilbudet er 

spesielt tilrettelagt 

  A B C D 



 

5.2 Hvilken type spesialundervisning får barnet? Her kan du sette flere kryss. 
                                                                                                                                                      A             B               C              D 

a) Deling av klassen eller arbeid i mindre grupper     

b) Språk og begrepstrening i norsk talespråk med fagperson     

c) Språk og begrepstrening i norsk tegnspråk med fagperson     

d) Generell tilpasning av fagstoff i klassen, mindre gruppe eller eneundervisning.      

e) Én til én undervisning     

f) Undervisning som bruker tale med tegnstøtte     

g) Undervisning som innebærer alternativ kommunikasjon (f.eks taktile tegn, 

konkreter, totalkommunikasjon) 

    

h) Vet ikke     
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Bakgrunnsinformasjon  

1. Hvilke tilleggsvansker har barnet? Her kan du sette flere kryss 

 Lett 

A B C D 

Moderat 

A B C D 

Alvorlig 

A B C D 

Gjelder ikke 

A B CD 

Cerebral Parese     

Motoriske vansker 
    

Psykisk utviklingshemming 
    

Språkvansker 
    

Synshemming     

Atferdsvansker 
    

Autisme, autistiske trekk     

Kognitive vansker 
    

Epilepsi 

 

    

Hyperaktivitet     

Lærevansker     

Annet, vennligst spesifiser:  

Ernæringsproblem 

 

    

 

 

         2.  Hvor gammelt var barnet da det fikk hørselstapet               
sitt?  

 

 A : omtrent 2 år                            

                              A B C D  

Medfødt hørseltap 

3. Hvor gammel var barnet da det fikk CI? 

 

Omtrent A: 2, B: 2, C: 3, D: 2 år                            

4. Hvor gammel er barnet nå? 
 

              A: 7år, B: 4 år, C: 14 år, D: 3,5 år                            

5. Har du/foresatte fått individuell veiledning med 
hensyn til at barnet skulle utvikle 
hørsel/talespråk de første årene etter at barnet 
fikk CI? (Se bort fra kontrollene på Rikshospitalet) 

Aldri eller 

sjelden  

A B C D 

 

1-2 ganger 

iåret

A  B C D 

 

3-4 ganger i 

året  

A B C D 

 

Ca. 1-2 ganger 

per måned 

A B C D 

 

1 gang hver 

uke eller oftere 

A B C D 

 

6. Får barnet opplæring i lytte-/taletrening med 
fagpersoner, utenom barnehage/skoletilbudet?   

Vet ikke 

 

 

A B C D 

 

Nei 

 

 

A  B C D 

 

1-2 timer i 

uken 

 

A B C D 

 

3-4 timer i 

uken 

 

A B C D 

 

5-10 timer i 

uken 

 

A B C D 

 

Mer enn 10 

timer i uken 

 

A B C D 

 

7. Har barnet IP (Individuell Plan)?  
(Merk at IP er forskjellig fra individuell opplæringsplan 

(IOP). IOP er en tilrettelagt læreplan for skoleelever som 

har rett til spesialundervisning. IP inkludererderimot flere 

tjenester innen helse- og sosialsektoren,ikke bare 

skolen) 

Ja  

A  B  C D    

 

Nei 

A B C D  

 

Vet ikke 

A B C D   
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8. Hvilket språk mener du at kan barnet best (morsmålet hans/hennes)?  

 

Svar: A: Norsk, B: Tegn, C: Norsk tegnspråk, D: Norsk 

med tegnstøtte  

9. Hvilket språk kan mor best (morsmålet hennes)?  

 

Svar: A: Portugisisk, B, C og D: Norsk  

10. Hvilket språk kan far best (morsmålet hans)? 

 

Svar: A: Portugisisk, B, C og D: Norsk 

11. .I hvilket land er barnet født?   
Svar: A, B, C og D: Norge 

12. I hvilket land er mor født? 
Svar: A: Kapp Verde, B, C og D: Norge 

13. I hvilket land er far født?  
Svar: A: Brasil, B, C og D: Norge 

14. Hvor bor familien til barnet?  

By 

A B C D  

 

Tettsted  

A B  C D 

 

Bygd 

A B C D 

 

 

15. Hvor bor barnet?          A                      B                     C                     D 

Hjemme hos mor og far     

Hjemme hos mor     

Hjemme hos far     

Delvis hos mor og delvis hos far     

Hjemme, men med avlastning     

Delvis hjemme, delvis i barnebolig     

Fulltid i barnebolig     

 

16. Har andre i familien hørselshemning? Fyll ut for både mor far og søsken.  
 

 Har ikke 

hørselshemming 

A  B C D 

Tunghørt 

 

A B C D 

Døv 

 

A B C D 

Mor 

 

   

Far     

Søsken 

 

   

 

17. Har noen andre i familien CI?                                    

Mor  

A B C D 



Far  

A B C D 



Søsken  

A B C D 
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18. Hva er mor og fars høyeste fullførte utdannelse? Sett ett kryss for hver person. 

 MOR 

A B C D 

FAR 

A B C D 

Universitet/høyskole 5 år eller mer 
  

Universitet/høyskole 4 år eller mindre 
  

Videregående skole/ Fagbrev 
  

Grunnskole (barneskole og ungdomsskole) 
  

 
19. Hva er mor og fars nåværende yrkesstatus? Sett ett kryss for hver person. 

 MOR 

A B C D 

FAR 

A B C D 

Ansatt fulltid 
  

Ansatt deltid 
  

Arbeidsledig/arbeidssøkende 
  

Student 
  

Ufør 
  

 

TUSEN TAKK  

 

 

 

 

 

 

 

FYLLES UT AV ANSATTE PÅ RIKSHOSPITALET: 

  

 

 

 

Skjemaet er fylt ut av:   

 

Dato: _________  

Mor         

Far  

Andre (vennligst spesifiser)  
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 Vedlegg 6, Spørreskjema PedsQL  med svarene lagt inn. 

PedsQL 2-4 år inneholder svar angående barn B og D. PedsQL 5-7 år og 13-18 år inneholder 

de samme spørsmålene. Svar vedrørende barn A og B er derfor samlet i ett skjema. 

PedsQL
TM  

 

Livskvalitet hos barn 

 

Versjon 4.0 – norsk 

 

FORELDRERAPPORT for SMÅ BARN (alder 2-4) 

Barn B og D 

 

VEILEDNING 

      

     På følgende side er det en liste med ting som kan være et problem for         

     barnet ditt.  Vennligst fortell oss hvor stort problem hver av dem har vært for 

     barnet ditt i løpet av den SISTE MÅNEDEN ved å sette en ring rundt:  

 

0 hvis det aldri er et problem  

1 hvis det nesten aldri er et problem  

2 hvis det noen ganger er et problem 

3 hvis det ofte er et problem 

4 hvis det nesten alltid er et problem 

 

     Det er ingen rette eller gale svar.   

     Hvis det er spørsmål du ikke forstår, så vennligst spør om hjelp. 
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Hvor stort problem har dette vært for barnet ditt i løpet av den SISTE MÅNEDEN… 

 

 
Sosial fungering (PROBLEMER MED…) Aldri Nesten   

aldri 

Noen 

ganger 

Ofte Nesten  

alltid 

1. Leke sammen med andre barn 0 1 2BD 3 4 

2. Andre barn vil ikke leke med ham/henne 0BD 1 2 3 4 

3. Blir ertet og plaget av andre barn 0BD 1 2 3 4 

4. Klarer ikke å gjøre ting som andre barn på hans eller     

    hennes alder klarer å gjøre 
0 1 2BD 3 4 

5. Holde følge med andre barn i lek 0 1 2BD 3 4 

*Vennligst fyll ut denne delen hvis barnet går i barnehage/park: 

 

Fungering i barnehagen/parken (problemer med…) Aldri Nesten 

aldri 

Noen 

ganger 

Ofte Nesten  

alltid 

4. Være med på de samme aktivitetene som jevnaldrende 0 1 2BD 3 4 

5. Borte fra barnehagen/parken fordi han/hun ikke føler 
seg i form       

0 1BD 2 3 4 

6. Borte fra barnehagen/parken for å dra til lege eller 
     sykehus 

0 1 2 3BD 4 

 

 

 

Fysisk fungering (PROBLEMER MED…) Aldri Nesten 

aldri 

Noen 

ganger 

Ofte Nesten 

alltid 

1. Gå 0 1 2 3B 

 

4D 

2. Løpe 0 1 2 3 4BD 

3. Delta i aktiviteter og lek 0 1 2 3B 4D 

4. Løfte tunge ting 0 1 2 3B 4D 

5. Bade eller dusje  0 1 2 3 4BD 

6. Hjelpe til med å rydde lekene sine 0 1B 2 3 4D 

7. Har vondt eller smerter 0B 1 2 3D 4 

8. Har lite overskudd og energi 0 1BD 2 3 4 

Følelsesmessig fungering (PROBLEMER MED…) 
Aldri Nesten 

aldri 

Noen 

ganger 

Ofte Nesten 

alltid 

1. Føler seg redd eller skremt 0B 1D 2 3 4 

2. Føler seg nedfor eller trist 0 1B 2D 3 4 

3. Føler seg sint 0 1B 2D 3 4 

4. Har vansker med å sove 0B 1D 2 3 4 

5. Bekymrer seg 0B 1D 2 3 4 
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PedsQL
TM

 

Livskvalitet hos barn 

 

Versjon 4.0 – norsk 

 

FORELDRERAPPORT for YNGRE BARN (alder 5-7) og UNGDOM 

(alder 13-18) 

Barn A og C 

 

VEILEDNING 

      

     På følgende side er det en liste med ting som kan vaere et problem for         

     barnet ditt.  Vennligst fortell oss hvor stort problem hver av dem har vært for 

     barnet ditt i løpet av den SISTE MÅNEDEN ved å sette en ring rundt: 

  

0 hvis det aldri er et problem  

1 hvis det nesten aldri er et problem  

2 hvis det noen ganger er et problem 

3 hvis det ofte er et problem 

4 hvis det nesten alltid er et problem 

 

     Det er ingen rette eller gale svar.   

     Hvis det er spørsmål du ikke forstår, så vennligst spør om hjelp. 

 

 

  

ID: __________________________ 

 

Dato:________________________

_ 
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Hvor stort problem har dette vært for barnet ditt i løpet av den SISTE 

MÅNEDEN… 

Fysisk fungering (PROBLEMER MED…) Aldri Nesten 

aldri 

Noen 

ganger 

Ofte Nesten 

alltid 

1. Gå mer enn 100 m 0 1 2 3 4AC 

2. Løpe 0 1 2 3 4AC 

3. Delta i idrettsaktiviteter eller trening 0 1 2 3 4AC 

4. Løfte tunge ting 0 1 2 3 4AC 

5. Bade eller dusje på egen hånd 0 1 2 3 4AC 

6. Delta i huslige plikter så som å plukke opp leker 0A 1 2 3 4C 

7. Har vondt eller smerter 0A 1 2 3C 4 

8. Har lite overskudd og energi  0 1A 2C 3 4 

 

Følelsesmessig fungering (PROBLEMER MED…) Aldri Nesten 

aldri 

Noen 

ganger 

Ofte Nesten 

alltid 

1. Føler seg redd eller skremt 0C 1 2 3 4 

2. Føler seg nedfor eller trist 0AC 1 2 3 4 

3. Føler seg sint 0AC 1 2 3 4 

4. Har vansker med å sove 0AC 1 2 3 4 

5. Bekymrer seg over hva som vil skje med ham/henne 0AC 1 2 3 4 

 

Sosial fungering (PROBLEMER MED…) Aldri Nesten   

aldri 

Noen 

ganger 

Ofte Nesten 

alltid 

1. Kommer ikke overens med andre barn 0 1C 2 3 4 

2. Andre barn vil ikke være venner med ham/henne 0 1 2A 3C 4 

3. Blir ertet og plaget av andre barn 0AC 1 2 3 4 

4. Klarer ikke å gjøre ting som andre barn på hans eller  

    hennes alder klarer å gjøre 
0A 

1 2 3 4C 

5. Holde følge med andre barn i lek 0 1 2 3A 4C 

 

Fungering på skolen (PROBLEMER MED…) Aldri Nesten 

aldri 

Noen 

ganger 

Ofte Nesten 

alltid 

1. Følge med i timen 0 1C 2 3 4 

2. Glemmer ting 0C 1 2 3A 4 

3. Vansker med å få gjort alt arbeidet på skolen 0C 1 2 3 4 

4. Borte fra skolen fordi han/hun ikke føler seg i form 0 1 2C 3A 4 

5. Borte fra skolen for å dra til lege eller sykehus 0 1A 2 3C 4 

 

A: Svarer «vet ikke» på spm.1 på følelsesmessig fungering, spm.1 på sosial fungering og 

spm. 1 og 3 på fungering på skolen. 
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Undersøkelse av 

taleoppfattelse, språkferdighet 

og livskvalitet hos personer 

som har fått cochleaimplantat 

som barn 

ID: _____________  

DATO: _____________ 

 

Vedlegg 7, Forslag til nytt spørreskjema  

 

  

 
 
 

CI-teamet  
OUS  

TIL FORESATTE 
SKJEMAET VIL TA CA. 10-15 MINUTTER Å FYLLE UT 
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1. Hva bruker barnet av cochleaimplantat (CI) og høreapparat? Sett kun ett kryss 

 Bruker CI på begge ørene 

 Bruker CI på ett øre og ikke noe på det andre øret 

 Bruker CI på ett øre og høreapparat på det andre øret 

 Bruker ikke CI, men bruker høreapparat 

 

2. Hvor mye bruker barnet CI hver dag? Sett kun ett kryss 

 Alle våkne timer        

 Hele dagen, men med pauser  

 Timebruker (4-8 timer) 

 Lite (1-3 timer) 

 Bruker ikke. Kan du si noe om årsaken: _______________________________________  

        

3. Lydoppfattelse: Hvilke av disse situasjonene klarer barnet?  

 Oppfatter ikke lyder i omgivelsene 

 Oppfatter lyder i omgivelsene 

 Responderer på språklyder  

 Identifiserer lyder i omgivelsene 

 Skjelner språklyder  

 Forstår setninger uten munnavlesning 

 Forstår samtale uten munnavlesning 

 Bruker telefon   

 

4. Kan barnet si forståelige ord/setninger? 

 Ja         Gå til spørsmål 5    

 Nei      Gå til spørsmål 4.1 – 4.4 

4.1 Tenk på den siste måneden. Hvilken respons har du observert at barnet ditt har gitt på lyd 

generelt, på musikk og på stemme?  Her kan du sette flere kryss. 

 Lyd 

generelt 
Musikk Stemme 

Ingen respons    

Blikk    

Lytting    

Imitasjon av lyden    

Sang/nynning    

Glede, for eksempel smil, latter    

Slappet av/ble rolig                                                                           

 

 

 

 

 

 

Uro    

Gav lyden oppmerksomhet, f.eks. bevegelse av arm/ben    

 

Sett ett kryss for hvert spørsmål. Sett krysset på linjen, ikke over eller under 

4.2 Virker barnet fornøyd/tilfreds?  Aldri                         Noen ganger    Alltid     

       

   

4.3 Viser barnet frustrasjon når CI tas av 

eller ikke virker?    Aldri                         Noen ganger       Alltid 

 

4.4 Viser barnet mer interesse for omverdenen Aldri                         Noen ganger       Alltid 

når CI brukes?     
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5. Hvor forståelig er barnets tale? Sett kun ett kryss             

 Nær gjenkjennelige ord i talespråk 

 Sammenhengende tale er uforståelig, men utvikler seg for enkeltord. 

 Sammenhengende tale er forståelig for en tilhører som konsentrerer seg og leser av munnen i en kjent 

sammenheng 

 Sammenhengende tale er forståelig for en tilhører som har liten erfaring med en døv persons tale. 

Tilhøreren trenger ikke konsentrere seg urimelig mye. 

 Sammenhengende tale er forståelig for alle tilhørere. Barnet blir enkelt forstått i hverdagslige 

sammenhenger 

 

Sett ett kryss for hvert spørsmål. Sett krysset på linjen, ikke over eller under 

6. Hvilken nytte syns du barnet har av CI?   

Ingen                       Middels               Svært god  

     

 

7. Du snakker med barnet i en stille, teppebelagt stue. Kan barnet følge det du sier? 

             Ikke i det hele tatt                   Uten problemer  

  
               Minimum                     Maksimum 

 

8. Du snakker til barnet i et rom der mange andre personer snakker. Kan barnet følge det 

du sier? 

            Ikke i det hele tatt                   Uten problemer 

  
                    Minimum                                   Maksimum 

 

9. Barnet er en del av en gruppe på omtrent fem personer som sitter rundt et bord. Stedet 

er ellers rolig. Barnet kan se alle de andre i gruppen. Kan barnet følge samtalen? 

       Ikke i det hele tatt                   Uten problemer 

  
                    Minimum                                   Maksimum 

 

10. Barnet er en del av en gruppe på omtrent fem personer som sitter rundt et bord. Det er 

et støyende rom, for eksempel en travel restaurant eller en stor familiesamling hjemme. 

Barnet kan se alle de andre i gruppen. Kan barnet følge samtalen? 

      Ikke i det hele tatt                   Uten problemer 

  
                    Minimum                                    Maksimum 

 

11. Barnet er en del av en gruppe på omtrent fem personer som sitter rundt et bord. Det er 

et støyende rom, for eksempel en travel restaurant eller en stor familiesamling hjemme. 

Barnet kan ikke se alle de andre i gruppen. Kan barnet følge samtalen? 

Ikke i det hele tatt                    Uten problemer 

  
                    Minimum                                   Maksimum 

 

 

 Vet ikke 

 Gjelder ikke 

 

 

 Ville ikke hørt det 

 Vet ikke 

 Gjelder ikke 

 

 

 

 

 Ville ikke hørt det 

 Vet ikke 

 Gjelder ikke 

 

 

 

 Ville ikke hørt det 

 Vet ikke 

 Gjelder ikke 

 

 

 

 

 Ville ikke hørt det 

 Vet ikke 

 Gjelder ikke 

 

 

 

 

 

 Ville ikke hørt det 

 Vet ikke 

 Gjelder ikke 
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Sett ett kryss for hvert spørsmål. Sett krysset på linjen, ikke over eller under 

12. Barnet er utendørs. En hund bjeffer høyt. Hører barnet umiddelbart hvor den er uten å se etter? 

Ikke i det hele tatt                    Uten problemer 

  
                    Minimum                                    Maksimum 

 

13. Kan barnet gjenkjenne familiemedlemmer eller andre kjente personer gjennom lyden av de enkelte 

stemmene, uten å se dem? 

Ikke i det hele tatt                    Uten problemer 

  
                    Minimum                                    Maksimum 

 

14.  Mener du at barnet opplever misforståelser på grunn av hørselen sin?  

Aldri                       Noen ganger                       Alltid 

   

 

15.  Hvor ofte mener du at barnet helst vil unngå sosiale situasjoner på grunn av hørselstapet sitt? 

Aldri                       Noen ganger                       Alltid 

   

 

16.  Hvor ofte opplever barnet å bli utestengt fra ting på grunn av hørselstapet sitt? 

Aldri                       Noen ganger                       Alltid 

   

 

17.  Hvor ofte føler barnet seg anspent og sliten på grunn av hørselstapet sitt? 

Aldri                       Noen ganger                       Alltid 

   

 

 

18.  Hvilken kommunikasjonsform bruker barnet MEST i samtale med andre? Sett ett kryss for hver person 

vi spør om. 

 
Mor Far Søsken Venner Ukjente 

Opplærings 

personell 

Talespråk  
uten tegnstøtte 

 

      

Talespråk med litt tegnstøtte 
Noen ord støttes av tegn  

      

Talespråk med mye tegnstøtte 
De fleste ordene støttes av tegn 

      

Tegnspråk og talespråk 
Bruker like mye tegnspråk (uten stemme) og talespråk  

 

      

Tegnspråk  
Visuell kommunikasjon (uten stemme) 

 

      

Alternativ kommunikasjon  

Grafiske tegn, bilder, tegnsystemer 

 

      

Gjelder ikke 

 
    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Ville ikke hørt det 

 Vet ikke 

 Gjelder ikke 

 

 

 Ville ikke hørt det 

 Vet ikke 

 Gjelder ikke 

 

 

 

 Vet ikke 

 Gjelder ikke 

 

 

 Vet ikke 

 Gjelder ikke 

 

 

 Vet ikke 

 Gjelder ikke 

 

 

 Vet ikke 

 Gjelder ikke 
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Fritid 

Svar på fritidsspørsmålet dersom barnet er fra 8 til 18 år.  

Er barnet yngre enn 8 år kan du gå direkte til spørsmål om Skole/barnehage.   

1.  Hvor mye tid vil du si at barnet bruker på disse aktivitetene i sin fritid? Sett ett kryss for hver aktivitet. 

     Lekser  

 Bruker lite/ikke noe tid på aktiviteten 

 1-4 timer på en vanlig hverdag 

 Mer enn 4 timer på en vanlig hverdag 

 

     Sosiale medier på PC/mobil, (for eksempel Facebook, Twitter, Instagram, Skype)  

 Bruker lite/ikke noe tid på aktiviteten 

 1-4 timer på en vanlig hverdag 

 Mer enn 4 timer på en vanlig hverdag. Hvor mange timer ca.:_______ 

 

     Bruk av PC til andre ting (for eksempel dataspill, nett-tv, nyheter) 

 Bruker lite/ikke noe tid på aktiviteten  

 1-4 timer på en vanlig hverdag 

 Mer enn 4 timer på en vanlig hverdag. Hvor mange timer ca.:_______ 

 

     Andre aktiviteter alene (for eksempel å se på TV, lese bok, trene) 

 Bruker lite/ikke noe tid på aktiviteten 

 1-4 timer på en vanlig hverdag 

 Mer enn 4 timer på en vanlig hverdag. Hvor mange timer ca.:_______ 

 

     Organiserte aktiviteter (for eksempel idrett, dans, musikk, fritidsklubb)  

 Bruker lite/ikke noe tid på aktiviteten 

 1-3 ganger i uken 

 Mer enn 3 ganger i uken 

 

 

     Er sammen med venner  

 Bruker lite/ikke noe tid på aktiviteten 

 1-3 ganger i uken 

 Mer enn 3 dager i uken  

Skole/barnehage  

1. Får barnet opplæring i og på tegnspråk? (Ifølge opplæringsloven § 2.6 eller § 3.9) 

 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 

  

2. Bruker barnet tegnspråktolk i barnehagen/på skolen/lærestedet? 

 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
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3. Bruker barnet hørselstekniske hjelpemidler i tillegg til CI i barnehagen/på skolen/lærestedet? (for 

eksempel teleslynge eller  FM-anlegg) 

 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 

 

4. Hvilken opplæringssituasjon har barnet? Her kan du sette flere kryss   Antall dager i uken: 

 Vanlig barnehage/skole/lærlingplass      ____dager 

 Hørselsgruppe i vanlig barnehage/skole/lærlingplass    ____dager  

 Barnehage/skole/lærlingplass for hørselshemmede    ____dager  

 Spesialskole/barnehage/lærested for personer med flere  

Funksjonshemninger        ____dager 

 Hjemmeundervisning      ____dager 

        

          

5. Får barnet spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp (i følge opplæringsloven § 5.1/§5.7)? 

 Ja               Gå til 5.1.  

 Nei Gå direkte til Bakgrunnsinformasjon, spørsmål 1 

 Vet ikke Gå direkte til Bakgrunnsinformasjon, spørsmål 1 

      

   5.1 Hvor ofte får barnet spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning? 

  1-5 timer i uken 

  Mer enn 5 timer i uken 

  All undervisning er tilrettelagt 

  Vet ikke  

 

   5.2 Hvilken type spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp får barnet? Her kan du sette flere kryss. 

  Deling av gruppen/klassen eller arbeid i mindre grupper 

  Ekstra voksenstøtte (assistent eller pedagog) 

  Språk og begrepstrening i norsk talespråk med fagperson  

  Språk og begrepstrening i tegnspråk med fagperson  

  Vet ikke  

  Annet (f.eks. veiledning), vennligst spesifiser: _____________________________________ 

 

 

Bakgrunnsinformasjon 

1. Hvor gammelt var barnet da det fikk hørselstapet sitt? 

 Medfødt hørselstap  

Barnet var omtrent _____ år_____mnd. 

Vet ikke når hørselstapet inntraff, men det ble diagnostisert når barnet var omtrent _____ 

år_____mnd. 

 

2. Har du i løpet av de første årene etter at barnet fikk CI fått veiledning i hvordan du kan hjelpe barnet til 

å utvikle hørsel/talespråk? Sett ett kryss. (Se bort fra kontrollene på Rikshospitalet) 

 Aldri eller sjelden 

 Ca. 5 ganger i året 

 Ca. 1 gang per måned 

 Ca. 1 gang per uke eller oftere 
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3. Får barnet lytte-/taletrening med fagpersoner utenom barnehage/skoletilbudet? 

 Nei 

 1-5 timer i uken 

 Mer enn 5 timer i uken 

 Vet ikke 

 

4. Har barnet synsvansker? 

 Nei, barnet har normalt/korrigert syn (f.eks. briller) 

 Ja, barnet har synsproblemer som ikke er korrigert 

 Vet ikke 

 

5. Har barnet andre kjente tilleggsvansker utenom hørselstapet? 

 Ja          Hvis ja, hvilke?  _____________________________________________________ 

 Nei 

 Vet ikke 

 

6. Har barnet Individuell Plan (IP)? (IP er en plan som inkluderer mål og tiltak på flere områder (som fysisk 

og psykisk helse, arbeid og sosial velvære). Merk at IP er forskjellig fra IOP (Individuell Opplæringsplan), 

som er en tilrettelagt læreplan for skoleelever som har rett til spesialundervisning)  

 Ja  

 Nei  

 Vet ikke 

 

7. Har du/barnet opplevd utfordringer i forbindelse med bruk av CI? 

 Nei, det har stort sett gått greit 

 Vansker med å få spolen til å sitte fast 

 Barnet tar av/ønsker ikke å bruke CI 

 CI har blitt ødelagt/teknisk svikt 

 Annet, vennligst spesifiser: ______________________________________________________ 

 

8. I løpet av det siste året, hvor mye har barnet vært uten CI? 

 Barnet har ikke vært uten CI 

 Inntil en uke uten CI   

 Inntil 2 måneder uten CI 

 Fra 2-6 måneder uten CI  

 Mer enn 6 måneder uten CI 

 

9. Hvor bor barnet? 

 By  

 Tettsted 

 Bygd  

 

10. Hvem bor barnet sammen med?   

 Hos mor/far/foresatte  

 Hovedsakelig hos mor/far/foresatte – delvis i annen bolig   

 Hovedsakelig i annen bolig – delvis hos mor/far/foresatte 

 Fulltid i annen bolig (ikke sammen med mor/far/foresatte) 

 

11.  Hvilket språk mener du at barnet kan best (morsmålet hans/hennes)?  

 (f.eks. norsk talespråk, norsk tegnspråk, engelsk, urdu) ________________________________________ 

 

12.  Hvilket språk kan mor best (morsmålet hennes)?  

(f.eks. norsk talespråk, norsk tegnspråk, engelsk, urdu) ________________________________________ 

 

13.  Hvilket språk kan far best (morsmålet hans)?  

 (f.eks. norsk talespråk, norsk tegnspråk, engelsk, urdu) _________________________________________ 
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14.  I hvilket land er barnet født? _______________________________________________________________ 

 

15.  I hvilket land er mor født? ________________________________________________________________ 

 

16.  I hvilket land er far født? _________________________________________________________________ 

 

 

 

17. Hva er foresattes høyeste fullførte utdannelse? Sett ett kryss for mor og ett for far. 

 Mor Far 

Ingen fullført utdanning   
Barneskole/ungdomsskoleutdanning   

Videregående skole/fagbrev   
Universitet/høyskole 4 år eller mindre   

Universitet/høyskole mer enn 4 år   
Gjelder ikke   

 

 

18.  Hva er mors nåværende yrkesstatus? 

 Fulltidsarbeid 

 Deltidsarbeid 

 Annet, vennligst spesifiser ________________________ 

 

19.  Hva er fars nåværende yrkesstatus? 

 Fulltidsarbeid 

 Deltidsarbeid 

 Annet, vennligst spesifiser: ________________________     

 

 

20. Har andre i familien et hørselstap? Sett ett kryss for mor, ett for far og ett for søsken 

 Mor Far Søsken 

Har ikke hørselstap    
Tunghørt    

Sterkt tunghørt/døv    
Gjelder ikke    

 

 

21.  Har noen andre i familien CI? 

 Nei 

 Mor 

 Far 

 Søsken      

 

 

 

        TUSEN TAKK 
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Vedlegg 8, Tilbakemeldingsbrev fra NSD 
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