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Sammendrag 
Bakgrunn for egen studie 

Barn som er tunghørte eller døve er en gruppe som kan oppleve forsinkelser i 

språkutviklingen siden de i ulik grad er avskåret fra å høre meningsbærende lyder og 

informasjon fra talespråket. Cochleaimplantat og høreapparat kan bedre tilgang til auditive 

stimuli og dermed barnas muligheter til å utvikle et funksjonelt språk. Innenfor forskning om 

språk påpekes det at reseptive språkferdigheter er parametere av stor betydning. Med 

bakgrunn i dette ønsker vi i denne masteroppgaven å undersøke hvordan cochleaimplantat og 

høreapparat kan gi forskjeller i reseptivt språk hos barn. Denne masteroppgaven er tilknyttet 

en større studie kalt “Undersøkelse av taleoppfattelse, språkferdigheter og livskvalitet hos 

personer som har fått cochleaimplantat som barn”. Denne studien gjennomføres i regi av 

Oslo Universitetssykehus, i samarbeid med Universitetet i Oslo, på oppdrag fra 

Helsedirektoratet. 
 

Formål og problemstilling 

Eget bidrag til hovedstudien er å tilføre ytterligere kunnskap om språkforståelse hos barn med 

cochleaimplantat og barn med høreapparat sett opp mot barn med normal hørsel. Vi har 

undersøkt om vi kan få frem dokumentasjon på eventuelle forskjeller mellom disse tre 

gruppene av barn når det gjelder reseptive språkferdigheter. Målet er at denne kunnskapen 

kan være til nytte for blant andre logopeder og audiopedagoger. Med bakgrunn i valgt tema 

har vi kommet frem til følgende problemstilling: 

“Hvilke forskjeller finnes det i reseptive språkferdigheter hos barn med cochleaimplantat, 

barn med høreapparat og barn som har normal hørsel?” 

 

Metode og datamateriale 

Masteroppgavens undersøkelse er gjennomført ved hjelp av en kvantitativ metodisk 

tilnærming med et ikke-eksperimentelt design. Utvalget besto av 47 barn med 

cochleaimplantat, 33 barn med høreapparat og 51 barn med normal hørsel. 

Måleinstrumentene som er benyttet er British Picture Vocabulary Scale og Likheter 1 og 2 

reseptiv fra Clinical Evaluations of Language Fundamentals. I tillegg er resultater fra testene 

Enstavelsesord og Raven benyttet som bakgrunnsvariabler. 
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Analyse 

Ved hjelp av Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) er dataene behandlet 

analytisk og deskriptivt. Blant analysene som ble benyttet er Students t-test for uavhengige 

utvalg, variansanalyse (ANOVA) og Pearsons r korrelasjonsanalyse. 
 

Resultater og oppsummering 

I denne masteroppgaven har vi undersøkt reseptive språkferdigheter hos barn med 

cochleaimplantat, barn med høreapparat og barn med normal hørsel. Analyser viste 

signifikante forskjeller mellom alle tre grupper når det gjelder reseptivt vokabular målt med 

testen British Picture Vocabulary Scale. Barn med normal hørsel oppnådde høyeste skåre. Av 

gruppene barn med hørselshemming skåret barn med høreapparat noe høyere enn barn med 

cochleaimplantat. Egne funn om forskjeller i reseptivt vokabular blant gruppene samsvarte 

med funn fra flere internasjonale studier. 
 

Barn med cochleaimplantat oppnådde høyeste gjennomsnittsskåre av alle gruppene med barn 

på forståelse av semantiske likheter. Dette ble målt med testen Likheter 1 reseptiv fra CELF 

som gjaldt for den yngste aldersgruppen. Analyser ga ingen signifikante forskjeller. Barn 

med normal hørsel oppnådde høyeste gjennomsnittsskåre på forståelse av semantiske likheter 

målt med testen Likheter 2 reseptiv som gjaldt for den eldste aldersgruppen. Analyser av 

Likheter 2 reseptiv viste signifikante forskjeller mellom alle tre gruppene barn. Gruppen barn 

med høreapparat skåret bedre enn barn med cochleaimplantat, og vi så de samme tendensene 

som i British Picture Vocabulary Scale. 

 

Vi undersøkte også om enkelte bakgrunnsvariabler som operasjonsalder, taleoppfattelse og 

non-verbal intelligens kunne ha betydning for testresultatene og om dette kunne påvirke 

forskjeller vi fant. 

 

Oppsummert ser vi at barn med normal hørsel har signifikant bedre reseptive 

språkferdigheter enn barn med hørselshemming. Barn med høreapparat synes samlet å ha noe 

bedre reseptive språkferdigheter enn barn med cochleaimplantat. 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Språk er en stor del av all menneskelig aktivitet og det finnes i alle menneskelige kulturer 

(Tetzchner et al., 2011). Det brukes til en rekke formål og gir oss mennesker en unik 

mulighet til kommunikasjon og læring. Språk bidrar til identitetsdannelse og en følelse av 

tilhørighet i et fellesskap. Ved hjelp av språk lærer barn å forstå seg selv og omverdenen. 

Språkutviklingen er av den grunn noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv. 

Den kan ses på som avgjørende for barns videre utvikling på emosjonelle, intellektuelle og 

sosiale områder (Kunnskapsdepartementet, 2006). Døve og tunghørte barn er en gruppe som 

kan oppleve forsinkelser i språkutviklingen siden de i ulik grad er avskåret fra å høre 

meningsbærende lyder og informasjon fra talespråket. Hjelpemidler som cochleaimplantat og 

høreapparat kan bedre tilgang til auditive stimuli og dermed barnas muligheter til å utvikle et 

funksjonelt språk (Falkenberg & Kvam, 2008). Med dette som bakgrunn har vi fattet 

interesse for hvilke språklige utfordringer barn med reduserte muligheter for en normal 

språkutvikling kan oppleve. 
 

Masteroppgaven vår tar utgangspunkt i en større studie "Undersøkelse av taleoppfattelse, 

språkferdigheter og livskvalitet hos personer som har fått cochleaimplantat som barn”. Denne 

studien, heretter kalt hovedstudien, gjennomføres i regi av Oslo Universitetssykehus i 

samarbeid med Universitetet i Oslo på oppdrag for Helsedirektoratet. Et av formålene med 

hovedstudien er å innhente kunnskap om hørsel, språk og livskvalitet hos personer med 

cochleaimplantat for å lære mer om hvordan man kan gi disse et best mulig pedagogisk 

oppfølgingstilbud. 
 

Hovedstudien ble utvidet fra 01.01.2015 til også å inkludere barn som bruker høreapparat, 

barn som har språkvansker, samt en gruppe barn med normal hørsel og typisk språkutvikling. 

Elleve masterstudenter har bidratt til rekruttering og innsamling av data, i samarbeid med 

forskningsassistenter ansatt i hovedstudien. Denne masteroppgaven er således en delstudie av 

ovennevnte prosjekt og vil heretter refereres til som egen studie. 
 

Vi ønsker å se nærmere på hørselens betydning for reseptive språkferdigheter som vokabular 

og semantikk, for om mulig bidra med økt kunnskap om språkutvikling hos både barn med 

cochleaimplantat og barn med høreapparat. 



	  2	  

1.2 Formål med oppgaven 
Reseptivt vokabular og reseptivt språk er parametere av stor betydning. De er definert som de 

mest sårbare parameterne for språkutvikling (Bishop & Edmundson, 1987; Percy-Smith et 

al., 2013). Barns vokabular har en klar sammenheng med deres språkforståelse senere i livet. 

Det reseptive vokabularet i barnehagen og i tidlig skolealder har en sterk sammenheng med 

lese- og språkforståelsen senere i det akademiske skoleløpet (Cunningham & Stanovich, 

1997; Tabors, Snow & Dickinson, 2001). Formålet med masteroppgaven er å utforske 

forskjeller i reseptiv språkforståelse hos barn med cochleaimplantat, barn med høreapparat og 

barn med normal hørsel. Vi håper at oppgaven kan bidra med kunnskap til nytte for 

logopeder, audiopedagoger og andre fagfolk som jobber med språk, språkforståelse og 

hørselstap i samfunnet. 

 

1.3 Problemstilling 
Med bakgrunn i valgt tema har vi kommet frem til følgende problemstilling: 

 

Hvilke forskjeller finnes det i reseptive språkferdigheter hos barn med cochleaimplantat, 

barn med høreapparat og barn som har normal hørsel? 

 

Med reseptive språkferdigheter mener vi i denne studien reseptivt vokabular og forståelse av 

semantiske likheter mellom ord.  

 

Vi vil undersøke eventuelle forskjeller mellom gruppenes språkferdigheter som testes med 

utvalgte måleinstrument. Innen hvert måleinstrument undersøker vi forskjeller mellom barn 

med cochleaimplantat og barn med høreapparat, forskjeller mellom barn med 

cochleaimplantat og barn med normal hørsel og forskjeller mellom barn med høreapparat og 

barn med normal hørsel. De tre gruppene vil også undersøkes samlet mot hverandre innenfor 

hver test. 

 

1.4 Presiseringer  
Ved omtale av måleinstrumentene i datainnsamlingen vil det veksles mellom å skrive navn på 

testene helt ut og på å skrive forkortelser. Dette gjelder testene British Picture Vocabulary 

Scale II og Clinical Evaluation of Language Fundamentals -4. De omtales heretter som 
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British Picture Vocabulary Scale eller BPVS, og Clinical Evaluation of Fundamentals eller 

CELF. 

 

Med begrepet måleinstrumenter henviser vi til testene British Picture Vocabulary Scale og 

deltestene Likheter 1 reseptiv og Likheter 2 reseptiv i CELF. 

 

1.5 Oppbygging av oppgaven 
I kapittel 2 redegjøres det for oppgavens teoretiske grunnlag. Vi begynner med å se på ulike 

teorier om språkutvikling og en modell om barns språktilegnelse. Utvikling av de reseptive 

språkferdighetene vokabular og semantikk vil undersøkes, samt forholdet mellom reseptivt 

og ekspressivt språk. Hørselshemming er sammen med språkutvikling tema i oppgaven. Vi 

ser derfor på forekomst av hørselshemming, og på hva høreapparat og cochleaimplantat er før 

vi undersøker hørselens betydning for språkutvikling. Til slutt i kapittelet presenteres 

tidligere forskning som vi ser relevant for egen studie.  

 

I kapittel 3 redegjøres det for oppgavens metode. Her står valg av design, eget utvalg, 

inklusjonskriterier, måleinstrumenter og gjennomføring av datainnsamlingen sentralt. 

Validitet og reliabilitet vil undersøkes med hensyn til egen studie. I tillegg vil validiteten og 

reliabiliteten i egne måleinstrument undersøkes. Kapittelet avsluttes med redegjørelse av 

etiske hensyn og med en kort introduksjon til valg av analyse. 

 

Kapittel 4 er oppgavens resultatdel. Her vil det gis en demografisk oversikt over eget utvalg, 

før vi undersøker gruppenes testresultater fra de ulike måleinstrumentene. 

Bakgrunnsvariabler som tidspunkt for hørselstap, grad av taleoppfattelse, grad av hørselstap 

hos barn med høreapparat, alder ved implantasjon hos barn med cochleaimplantatet og non-

verbal intelligens vil ses i sammenheng med testresultatene til gruppene barn. Kapittelet 

avsluttes med et sammendrag av resultatene og analysene. 

 

Kapittel 5 er oppgavens drøftingsdel. Her sammenligner vi gruppenes testresultater og 

knytter de opp mot teori og tidligere forskning, som redegjort for i kapittel 2. Først drøfter vi 

testresultater innen reseptivt vokabular, deretter testresultater innen forståelse av semantiske 

likheter. Til slutt ser vi på om bakgrunnsvariablene kan spille inn på disse testresultatene. 
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Vi vil også diskutere noen metodiske hensyn og utfordringer i egen studie før vi ser kort på 

mulighet for generalisering av funn.  

 

I det avsluttende kapittel 6 oppsummeres hovedfunn. Vi ser også på muligheter for hvordan 

forskning på språkforståelse hos barn med hørselshemming kan tas et skritt videre. 
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2 Teori 
I dette kapittelet vil ulike teorier om språkutvikling undersøkes før vi ser nærmere på en 

språkmodell om barns tilegnelse av språk. Vi ser deretter på utvikling av vokabular og 

semantisk forståelse. Videre vil vi gå inn på hva hørselshemming er, og hørselens betydning 

for språkutvikling. Tidligere forskning vil komme til slutt i dette kapittelet. 

 

2.1 Teorier om språkutvikling 
Teorier om barns språkutvikling er basert på ulike faktorer som virker inn på barns læring og 

utvikling av språk. Her finnes det mange ubesvarte spørsmål. Noen sentrale faktorer som 

omtales i litteraturen om språk og barns språktilegnelse er hvorvidt evnen til å lære seg språk 

er biologisk og medfødt, eller om språk er noe som læres gjennom miljømessige forhold i 

barnets språklige omgivelser (Tetzchner et al., 2011). Ut fra dagens kunnskap om disse 

faktorene er det ikke mulig å avgrense seg til en hovedtendens. Det er derfor ingen universell 

teori om barns språkutvikling (Tetzchner, 2012). 
 

Et ytterpunkt i teorier om barns språkutvikling er nativismen. Her anses språkevnen som et 

unikt kognitivt organ som oppfatter språklig stimulering gjennom et sett med grammatiske 

regler som gradvis vokser frem. Denne retningen er hovedsakelig representert av Chomsky 

(Tetzchner, 2012). 

 

Trevarthen og Bloom er blant noen av teoretikerne med nativistiske standpunkter som flytter 

fokuset fra språk og over til kommunikasjon. Trevarthen og Aitken (2001) skriver at barn 

lærer språk for å kunne uttrykke sine ønsker, følelser og tanker for på den måten å kunne dele 

dette med andre. Barn har med andre ord sosiale motiv for læring av språk. Barns 

kommunikative motivasjon og foreldrenes intuitive evne til å støtte opp om dette fører til 

læring av språk. 

 

Barn har også en medfødt evne til intersubjektivitet. Intersubjektivitet vil si at barn har en 

bevissthet rundt andre menneskers subjektive tilstander som igjen gjør at barnet direkte 

forstår andres uttrykte motiver og følelser (Trevarthen & Aitken, 2001). Bloom og Tinker 

(2001) viser også til at innlæringen av språk realiseres gjennom sosialt samspill og at barns 

intensjonalitet er den drivende kraften for språkutvikling. Det er barnet som gjennom å styre 
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sine mentale prosesser, konstruere innhold, uttrykke seg og tolke andre som selv er pådriver i 

egen språkutvikling. 
 

Teorier om intensjonalitet og intersubjektivitet fokuserer på individets behov som et 

fundament for den sosiale funksjonen, og ikke på deltagelse i sosiale grupper som 

sosialkonstruktivistisk teori bygger på (Tetzchner, 2012). Sosialkonstruktivismen, 

representert av blant andre Vygotskij, beskriver språket som et kulturelt redskap barn ikke 

selv kan skape, men som må læres gjennom andre. Tilegnelsen av språk skjer derfor innenfor 

sosiale rammer der samspillene barn er en del av har størst betydning for tilegnelsen. 
 

På 2000-tallet har teorier om intensjonalitet og intersubjektivitet fått et stadig større fokus og 

flere teoretikere fremhever at det er viktigere å se på utviklingen av kommunikasjon fremfor 

språk. Det er etter hvert bred enighet om at det eksisterer et visst genetisk grunnlag for språk 

og at hjernens plastisitet er av betydning for barns språkutvikling. Samtidig har miljømessige 

forhold, særlig sosialt samspill, mye å si for å forme og utvikle språk (Tetzchner, 2012). 

 

2.1.1 Bloom og Laheys språkmodell 
Barns tilegnelse av språk er en kompleks prosess. Ulike modeller forsøker å forenkle og 

beskrive denne prosessen. Et eksempel på dette er språkmodellen til Bloom og Lahey (1978) 

(figur 2.1). 
 

Bloom og Laheys språkmodell består av de tre enhetene innhold (mening), form (produksjon) 

og bruk. En vellykket språkutvikling kjennetegnes av interaksjon mellom enhetene i 

språkmodellen. Dette gir barnet språkkompetanse som benyttes i kommunikasjon og 

forståelse av språk (Bloom & Lahey, 1978; Rygvold, 2008;). 
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Figur 2.1 Språkmodell av Bloom og Lahey, 1978 
 

Figur 2.1 viser hvordan enhetene form, innhold og bruk overlapper hverandre, men vi vil 

beskrive de hver for seg. Dimensjonen ”Innhold” tar for seg semantikkens betydningssystem. 

Av Bloom og Lahey defineres semantikk som kunnskap om ord, objekter og hendelsers 

innhold og betydning. Semantikken ser også på hvordan dette er koblet til en reell 

verdensforståelse (Bloom & Lahey, 1978; Hagtvedt, 2004). 
 

Dimensjonen ”Form” handler om språket som system. Språket kan deles opp i ulike 

delsystemer ”Fonologi” (lydsystemet), ”Morfologi” (et system for hvordan ord lages og 

bøyes), ”Syntaks” (et system for hvordan ord settes sammen til setninger eller setningsledd) 

og ”Semantikk” (et betydningssystem). Dette er lingvistiske elementer som former språket og 

gjør det som sies om til meningsfulle ytringer (Bloom & Lahey, 1978; Høigård, 2006). 
 

Dimensjonen ”Bruk” omfatter pragmatikk og hvordan språket brukes i kommunikasjon med 

andre. Det finnes uskrevne regler for hvordan språket skal brukes, blant annet for å oppnå noe 

med språket uten å fornærme kommunikasjonspartneren eller forårsake misforståelser 

(Hagtvedt, 2004). Ulike elementer som målet med ytringen, talerens personlige egenskaper 

eller tilstedeværelsen av en som lytter kan bidra til å påvirke språkbruken (Bloom & Lahey, 

1978). 



	  8	  

Ved å inndele språk i enhetene innhold, form og bruk kan man se på sammenhengen mellom 

enhetene og hvordan de påvirker hverandre gjensidig. Modellen kan brukes både teoretisk og 

i praktisk arbeid, for eksempel ved utredning av barn med språkvansker, og bidra til en 

helhetlig forståelse av språk (Rygvold, 2008). 

	  
2.2 Utvikling av reseptive språkferdigheter 
2.2.1 Vokabularutvikling 
Vokabularet, eller ordforrådet, er en samling av ord som et individ vet betydningen av. 

Ordforrådet er av stor betydning for å lære og forstå nye ord. Det er også viktig for å kunne 

uttrykke seg og tolke tale, tegnspråk eller skrift (Luckner & Cooke, 2010). Barns vokabular 

er kjennetegnet av en bredde og en dybde. Bredden kan undersøkes ved å vise et barn flere 

bilder. Barnet navngir ett av bildene ved å peke på riktig bilde som passer til ordet som blir 

sagt. Dybden kan undersøkes ved å be barnet bruke sine egne ord for å forklare hva for 

eksempel en ‘hund’ er. Barn som svarer at ‘hund’ er dyr viser større dybdeforståelse, enn 

barn som svarer ‘stor’ eller ‘gå tur’ (Aukrust, 2005). 
 

Undersøkelser av språkferdigheter viser at utvikling av språk preges av stabilitet. Barn med et 

lite vokabular ved skolestart har sannsynligvis et mer begrenset vokabular ved endt 

skolegang enn barn som har et godt utviklet vokabular i tidlig alder (Aukrust, 2005; Lyster, 

Horn & Rygvold, 2010). Det er også funnet en klar og robust sammenheng mellom tidlige 

språkferdigheter og senere leseforståelse. For å sikre et godt læringsløp er det viktig med 

tidlig og tilstrekkelig språkstimulering (Aukrust, 2005). 
 

Selv om barn utvikler vokabular i forskjellig tempo, er det likevel noen milepæler som kan 

kjennetegne utviklingen. Barn har gjerne 20 til 50 ord i vokabularet sitt ved 18 til 20 

måneders alder. Når ordforrådet tipper over 50 ord, begynner barna å sette ordene sammen til 

sine første toordskombinasjoner. Dette fører til en spurt i ordforrådsutviklingen (Tetzchner et 

al., 2011). Bates et al. referert i Strømquist (2008) fant i en enkeltundersøkelse med et stort 

antall foreldre i USA at spurten kan starte så tidlig som rett etter fylte ett år, til slutten av 

deres tredje leveår. Når barnets vokabular omfatter rundt 100 ord begynner de å mestre 

substantiver. Ved 100 til 400 ord øker andelen verb, og ved 400 til 700 ord tilkommer 

funksjonsordene. Ved 3 års alder har de fleste barn et grunnleggende ordforråd som de kan 

benytte for å starte samtaler, kommentere, stille spørsmål og uttrykke egne meninger 

(Strømquist, 2008). 
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2.2.2 Utvikling av semantikk 
Læren om ords betydning og språkets innhold kalles semantikk (Huttunen et al., 2007). Når 

vi produserer tale, formulerer vi tankenes betydninger over til ytringer. Det innebærer at barn 

må lære å kategorisere og klassifisere ord (Tetzchner et al., 2011). Semantiske kategorier blir 

dannet på basis av ikke-språklig kunnskap som barn har tilegnet seg om mennesker, objekter 

og hendelser i omgivelsene (Tetzchner, 2001). Barn må lære at spesielle lydrekkefølger 

refererer til bestemte objekter, for slik å tilegne seg en generell forståelse av ord og 

kategorier. Videre må barn lære at det for eksempel finnes mer enn én kopp og skille mellom 

hva som er en kopp, og hva som er et glass (Sveen, 2005; Tetzchner et al., 2011). 

 

2.2.3 Forholdet mellom reseptiv og ekspressivt språk 
Reseptivt og ekspressivt språk betyr henholdsvis språkforståelse og språkproduksjon. Det er 

ulike oppfatninger om forholdet mellom språkforståelse og språkproduksjon, men det er en 

vanlig antagelse at barn som regel vil forstå en del språk før de selv begynner å produsere 

egen tale. Dette tyder på at reseptivt språk utvikles før ekspressivt språk. Samtidig er 

språkforståelse og språkproduksjon to gjensidig avhengige prosesser. Hvilken vei 

påvirkningen går avhenger av hvilken fase av språkutviklingen barnet er i (Tetzchner et al, 

2011). Det er et skille mellom reseptivt og ekspressivt vokabular. Reseptivt vokabular 

handler om hva barnet forstår av ord i andres tale, mens ekspressivt vokabular viser til hvilke 

ord barnet selv kan bruke aktivt i sitt talespråk (Aukrust, 2005). 

 

2.3 Hørselshemming 
Forandringer i øret eller i hørselssystemet som kan føre til hørselsproblemer kan være 

forårsaket av skader, sykdommer eller misdannelser. Det kan være kombinasjoner av to eller 

flere årsaker, og det kan være medfødte, herunder genetiske, eller ervervede årsaker til 

hørselstap (Arlinger, Jauhiainan & Jensen, 2007). En ytterligere oppdeling mellom hørselstap 

kan gjøres mellom organiske og funksjonelle skader. 
 

Prelingval og postlingval hørselshemming dreier seg om hvilket nivå språkutviklingen har 

nådd innen hørselstapet oppstod – om personen ble hørselshemmet før eller etter utvikling av 

et funksjonelt talespråk (Arlinger et al., 2007). Skillet mellom pre- og postlingval 

hørselshemning er definert forskjellig blant forskere. Geers og Brenner (2003) opererer med 
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et skille der barnets alder er 36 måneder, mens andre forskere i følge Arlinger et al. (2007) 

har satt et skille på før og etter 24 måneder. 

 

2.3.1 Grad av hørselstap 
Det er vanlig å klassifisere hørseltap ut fra hvor stort hørselstapet er. I tabell 2.1 presenteres 

World Health Organization (WHO) sin klassifisering av hørselstap. 

 
Tabell 2.1 Klassifisering av hørselstap i følge WHO som gjengitt av Arlinger et al. (2007) 

Grad M4 for det beste øret Beskrivelse Tiltak 

Ikke noe 

hørselstap 

25 dB eller bedre Ingen eller veldig små 

problemer. Kan høre 

hvisking. 

Ingen 

Lett 26-40 dB Kan høre og gjenta ord 

uttalt med normal 

stemme på 1 meters 

avstand. 

Rådgivning. Kan være 

behov for høreapparat. 

Moderat 41-60 dB Kan høre og gjenta ord 

uttalt med økt 

stemmestyrke på 1 

meters avstand. 

Høreapparat anbefales 

vanligvis. 

Stort 61-80 dB Kan høre enkelte ord 

når de ropes mot det 

beste øret. 

Behov for høreapparat. 

Hvis høreapparat ikke er 

tilgjengelig bør det 

igangsettes undervisning i 

munnavlesning og 

tegnspråk. 

Alvorlig 

inklusive 

døvhet 

> 80 dB Kan ikke høre eller 

forstå selv sterk 

stemme. 

Behov for ytterligere 

rehabilitering, eventuelt 

cochleaimplantat. 

Munnavlesning og iblant 

tegnspråk vesentlig. 
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Tabell 2.1 viser at definisjonen på normal hørsel er ved oppfattelse av signaler på 25 dB eller 

mindre.	  Fra 26 til 80 dB klassifiseres hørselstapet i ulike grader fra lett, moderat til stort. Har 

man et tap på 80 dB eller mer er det klassifisert som en alvorlig grad av hørselstap og 

inkluderer døvhet. Det er vanlig å klassifisere personer ut fra grad av hørsel på det beste øret. 

 

2.3.2 Forekomst av hørselstap i befolkningen 
På verdensbasis er rundt 5 % av verdens befolkning hørselshemmede. Dette tilsvarer 328 

millioner voksne og 32 millioner barn (World Health Organization, 2015). I Norge har cirka 

4 % av den totale befolkningen nedsatt hørsel og cirka 3 % bruker høreapparat (Statistisk 

Sentralbyrå, 2012). Av personer under 20 år i Norge er cirka 0,25 % hørselshemmet, noe som 

tilsvarer rundt 3000 barn og unge (Hørselshemmedes landsforbund, 2015). 

 

2.3.3 Diagnostisering av hørselshemming 
Helsedirektoratet har utarbeidet “Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos 

barn” og anbefaler hørselsscreening av alle nyfødte barn i Norge (Sosial– og 

Helsedirektoratet, 2006). Fra 2008 er slik screening gjennomført på alle barselavdelinger i 

Norge. Screeningen gjennomføres ved hjelp av et apparat som måler otoakustiske emisjoner 

(OAE). OAE er en objektiv hørselstest der deltagelse fra barnet ikke er nødvendig. Testen gir 

en indikasjon på hvorvidt barnets indre øre fungerer normalt, noe som i de fleste tilfeller 

innebærer at barnet hører normalt (Mørk, 2015). 

 

Det kan av ulike grunner være vanskelig å diagnostisere barn dersom det ikke oppdages 

nedsatt hørsel ved nyfødtscreening. Undersøkelser av døve barn viser individuelle forskjeller 

når det gjelder tidlig vokalisering og babling. Mange døve barn har tidlig vokalisering. Dette 

kan inntreffe uavhengig av om barnet hører eller ikke. På samme måte som hørende barn 

vokaliserer noen døve barn mer når foreldrene er til stede (Tetzchner, 2012). Barn som lager 

flere bablelyder når andre er tilstede kan forlede en til å tro at hørselen er normal. Det kan 

føre til at nedsatt hørsel ikke oppdages tidlig. Av den grunn vil det også være viktig å rette 

oppmerksomhet mot hørsel senere i barns utvikling. Det kan fremmes ved at ansatte i 

helsetjenesten spør foresatte om hvordan barnet reagerer på lyder og etterhvert hvordan de 

foresatte opplever barnets språkforståelse og utvikling av talespråk (Sosial– og 

Helsedirektoratet, 2006). 
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2.3.4 Høreapparat 
Høreapparatet kan betegnes som et elektroakustisk forsterkersystem i lite format. Det har som 

hovedoppgave å kompensere for den nedsatte følsomheten for lydstimuli som et hørselstap 

gir. Et høreapparat består av en mikrofon som fanger opp lyd og omformer det til et elektrisk 

signal. Signalet blir bearbeidet av en signalbehandlingsenhet før det sendes til en 

miniatyrhøyttaler. Signalbehandlingsenheten produserer et akustisk signal som er sterkere 

enn det opprinnelige innsignalet og dette presenteres så for det skadde øret. Høreapparatet 

forsterker på den måten lyden og kan stilles inn etter brukerens behov når høreapparatet 

tilpasses (Andersson et al., 2007). 
 

Det finnes ulike typer høreapparat og for barn er det vanligst å bruke ørehengere som også 

kalles bak-øret-apparater (Gustafsson et al., 2007). Hele apparatet plasseres bak brukerens 

ytre øre. Lyden fra den innebygde høyttaleren ledes via en plastslange til en ørepropp i 

brukerens øre. Høreapparat anbefales vanligvis ved moderat og stort hørselstap. Ved 

alvorlige hørselstap over 80 dB anbefales cochleaimplantat som hjelpemiddel (Arlinger et al., 

2007). 

 

2.3.5 Cochleaimplantat 
Cochleaimplantat er en type elektrisk høreapparat som stimulerer hørselsnervene elektrisk. 

Ved mangel eller skader på hårceller i sneglehuset kan det være at et akustisk høreapparat 

ikke gir ønsket resultat. Da kan et cochleaimplantat være et alternativ (Andersson et al., 

2007). 

 

Et cochleaimplantat består av en lydprossesor og en spole utenfor øret og et implantat som er 

operert inn i øret (Andersson et al., 2007; Medisan, 2015a). Et cochleaimplantat fungerer ved 

at lydprosessoren som er plassert utenpå huden, gjerne bak øret, fanger opp lyd og 

konverterer den til en digital kode. Den digitalt kodede lyden sendes via en spole til 

implantatet som ligger like under huden. Implantatet omgjør den digitalt kodede lyden til 

elektriske impulser. Disse sendes ut til elektrodene som er plassert i det indre øret (cochlea). 

Elektrodene stimulerer deretter hørselsnerven som videresender impulsene til hjernen hvor de 

oppfattes som lyd (Medisan, 2015a). 
 

Testing av kandidater, operasjon, lydpåsetting og opptrening i forbindelse med 

cochleaimplantat er en prosess som foregår over lengre tid. Tilbudet gis ved et av disse tre 
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sykehusene i Norge: Oslo Universitetssykehus, St. Olavs Hospital og Haukeland 

Universitetssykehus (Medisan, 2015b). Utredning og oppfølging av barn og ungdom er 

imidlertid i sin helhet lokalisert til Oslo Universitetssykehus, avdeling Rikshospitalet. 

 

2.4 Hørselens betydning for språkutvikling 
Hørselssansen gir oss sanseinformasjon om omverdenen ved å lokalisere lydkilder og forstå 

budskapet i de lydmønstrene vi hører. Hørselen er således helt grunnleggende for at barn skal 

kunne lære seg talespråk. Problemer med hørselen kan derfor forårsake forsinkelse og 

begrensninger i barns språk- og taleutvikling (Huttunen et al., 2007; Falkenberg & Kvam, 

2008). I hvilken grad hørselstapet vil innvirke på språket avhenger både av når det inntreffer 

og hvor stort det er (Huttunen et al., 2007). 

 

2.4.1 Auditiv deprivasjon 
Auditiv deprivasjon vil si fravær av auditiv stimuli. Studier viser at dette kan ha stor 

betydning for utvikling av talespråket (Sharma, Dorman & Spahr, 2002; Shepherd, 

Hartmann, Heid, Hardie & Klinke, 1997). Hjernens maksimale evne til plastisitet hos 

mennesker er til stede frem til cirka 3, 5 års alder. Auditiv deprivasjon over mer enn sju år 

forandrer hjernens mulighet til å respondere på auditiv stimuli ved at den kortikale responsen 

på lyd svekkes på grunn av inaktivitet. Årsaken til dette er mest sannsynlig en reduksjon i 

nevral plastisitet. Disse dataene kan være relevante i forhold til hvilke tidspunkt som er best 

for å operere inn cochleaimplantat hos barn med medfødt døvhet eller tunghørthet (Sharma et 

al., 2002). 

 

Shepherd et al. (1997) undersøkte reaksjonene til det sentrale auditive systemet ved auditiv 

deprivasjon og beskriver eksperimentelle og kliniske erfaringer ved bruk av 

cochleaimplantat. Suksessfulle kliniske utfall reflekterer viktigheten av auditiv erfaring enten 

før man får et ervervet hørselstap eller ved bruk av cochleaimplantat. Det er tydelig at døve 

barn som har liten eller ingen auditiv erfaring kan oppnå betydelige fordeler av 

cochleaimplantat forutsatt at det implanteres i ung alder. 

 

Det er avgjørende for barns språkutvikling at hørselstap oppdages så tidlig som mulig etter 

fødsel (Yoshinaga-Itano, Sedey & Coulter, 1998; Wie, 2010). Ved kjente hørselstap 

anbefales det fra Helsedirektoratets retningslinjer å begynne diagnostisering og habilitering 
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tidligst mulig etter fødsel. Det gjøres ved hjelp av audiologiske tiltak som tilpasning av 

høreapparat eller implantasjon av cochleaimplantat (Sosial– og Helsedirektoratet, 2006). 

Med ny innsikt innenfor auditiv deprivasjon om hjernens plastisitet og nyvinninger innen 

teknologien anbefales det nå cochleaimplantasjon fra 5 måneders alder og helst innen 12 

måneders alder. Før neonatal hørselsscreening ble innført, var det ikke uvanlig å oppdage 

døvhet hos barn først i 2-4 års alder og gjennomsnittlig implantasjonsalder for de hundre 

første barna som fikk cochleaimplantat i Norge var på 4:2 år (Wie, 2005). 
 

2.4.2 Forsinkelser i språkutviklingen 
Hørselen er ferdig utviklet når fosteret er 30 uker gammelt. Av den grunn er det mulig at 

fosteret kan påvirkes av morens stemme allerede før fødsel (Huttunen et al., 2007; Tetzchner 

et al., 2011). I store trekk følger barn med hørselstap de samme utviklingsmønstre som barn 

med normal hørsel, men med noen forsinkelser (McGregor, 2009). Hos døve barn kan 

bablingen være forsinket og komme så sent som i 2 års alderen. Typisk for barn med normal 

hørsel er at babling oppstår rundt 4 til 10 måneders alder (Tetzchner, 2012). Døve barn kan 

også få problemer med å få med seg det som sies i sosiale situasjoner, noe som kan utfordre 

innlæringen av språk gjennom sosialt samspill og auditiv informasjon (Cole & Flexer, 2007; 

McGregor, 2009). 
 

Barn med store hørselstap har ofte en forsinket tilegnelse av vokabularkunnskap, et mindre 

vokabular og færre kontekster som gir dem vokabularlæring (Luckner & Cooke, 2010). 

Forsinkelser i utviklingen av semantiske ferdigheter hos barn med hørselshemming kan 

skyldes at disse barna har en mer begrenset tilgang til ord. Vansker med pragmatikk hos 

denne gruppen kan være en tilleggsvanske på grunn av mangelfull forståelse av syntaks og 

semantikk (Mogford-Bevan, 1993). 

 

2.4.3 Taleoppfattelse hos barn med hørselstap 
Graden av hørselstapet og tidspunktet for når hørselstapet inntraff er to faktorer som spiller 

inn når man skal se på hvordan nedsatt hørsel innvirker på taleoppfattelse (Huttunen et al., 

2007). I tillegg kan ulike skader i øret i større eller mindre grad påvirke evnen til å oppfatte 

tale. Cochleære og sentrale skader kan for eksempel gi opphav til vesentlig nedsatt 

taleoppfattelse (Arlinger et al, 2007). 
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Andre faktorer som påvirker taleoppfattelse kan være avstanden til taleren, bakgrunnsstøy og 

klangen i rommet (Cole & Flexer, 2007). Taletydelighet og talehastighet er også av betydning 

(Huttunen et al., 2007). Barn med hørselstap kan oppfatte at de blir snakket til. De kan likevel 

mangle oppfattelsen av de mest meningsbærende lydene i talestrømmen som er nødvendig 

for å forstå innholdet i det som sies. For noen barn kan dette føre til vansker med å etablere et 

funksjonelt talespråk som er fleksibelt nok til at det kan tilpasses ulike 

kommunikasjonssituasjoner (Cole & Flexer, 2007). 
 

Noen studier viser en sammenheng mellom evnen til taleoppfattelse og kognitive funksjoner 

som arbeidsminne hos personer med hørselstap. Kognitive funksjoner kan bidra til å optimere 

lytting med høreapparat, og er viktige for å kunne nyttiggjøre seg av høreapparatet. Når det 

gjelder cochleaimplantat og evne til taleoppfattelse er det funnet stor individvariasjon. Etter 

operasjon er det veldig forskjellig hvordan individer oppfatter og forstår tale. Denne 

forskjellen kan forklares med de individuelle variasjonene i kognitive funksjoner (Andersson 

et al., 2007). 

 

2.4.4 Visuell kompensering 
Det kan finnes plastisk kapasitet i hjernen som gir fleksibel utvikling hos barn når deres 

utvikling forstyrres grunnet skade eller sensorisk bortfall for å minimere konsekvensene av 

tapet (Huttunen et al., 2007). Mange barn med hørselshemninger utvikler ferdigheter med å 

trekke ut visuell tilleggsinformasjon for å supplere og kompensere med dette for hørselstapet 

(Mogford-Bevan, 1993). 
 

Flere studier viser at visuell stimulering kan aktivere områder i hjernen hos døve personer 

som normalt er viet til auditiv prosessering (Champoux, Lepore, Gagné & Théoret, 2009; 

Doucet, Bergeron, Lassonde, Ferron & Lepore, 2006; Sadato et al., 2005). Denne visuelle 

nevrale aktiviteten kan vedvare selv om hørselen er gjenopprettet med et cochleaimplantat. 

Det betyr at personer med cochleaimplantat fortsatt støtter seg til etablerte visuelle mønstre, 

selv om de nå har tilgang til auditive signaler (Champoux et al., 2009). Gustafsson et al. 

(2007) støtter dette og skriver at barn som er døve grunnet genetikk klarer seg bedre enn 

andre døve barn, og også hørende barn, på non-verbale tester som dreier seg om visuelle 

oppgaver. 
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2.5 Tidligere forskning 
Det er gjennomført en rekke studier på språkutvikling, inkludert reseptive språkferdigheter, 

hos barn med hørselshemning. Mye av den nyere forskningen omhandler i stor grad barn som 

har fått cochleaimplantat. Grunnen til dette kan være at cochleaimplantat anses som en av de 

største nyvinningene innen audiologi i dette århundret. Bruk av cochleaimplantat har radikalt 

endret døve barns muligheter til å lære seg talespråk og tilegne seg språkferdigheter, noe som 

før ikke var vanlig at døve barn kunne mestre (Wie, 2005). 

 

2.5.1 Språkutvikling hos barn som bruker cochleaimplantat 
Percy-Smith et al. (2013) undersøkte språkforståelse hos danske barn med cochleaimplantat 

ved å undersøke reseptivt og ekspressivt vokabular. Målet var å identifisere faktorer som kan 

påvirke språkforståelse, og å estimere grader av språkforståelse hos barn med 

cochleaimplantat. Resultatene fra undersøkelsen viser at de fleste barna verken har 

aldersadekvat språkforståelse eller vokabular. Dette til tross for at barn med hørselstap i 

Danmark enten mottar høreapparat tidlig eller cochleaimplantat innen fylte 18 måneder. Ved 

cochleaimplantasjon innen det første leveåret vil tale– og språkferdigheter være 

sammenlignbart med barn med normal hørsel. Gjennomsnittsalderen hos barn i denne studien 

var rundt fire år og det er derfor mulig at de har hatt cochleaimplantat for kort til å 

konkludere sikkert. Alderen kan også være for lav til at de oppnådde aldersadekvat 

språkforståelse og vokabular. 
 

Fagan og Pisoni (2010) fant at barn med cochleaimplantat forstod færre ord og tilegnet seg 

nye ord saktere enn barn i referansegruppen. Å finne årsakene bak den lave veksten i 

vokabularet fremlegges som en nødvendig betingelse for å forbedre vokabulartilegnelse hos 

disse barna. Forsinkelsene overensstemmer med avstanden mellom kronologisk alder og 

alder for implantasjon, noe som understreker viktigheten av auditiv erfaring med talt språk. 

Fagan og Pisoni hevder at dette bidrar til en voksende “bevisbunke” for at tidlig implantasjon 

av cochleaimplantat gir positive innvirkninger på språktilegnelse. Utvalget i denne studien 

besto av 23 barn med cochleaimplantat i alderen 6 til 14 år. 
 

En studie utført i Sverige så nærmere på forskjeller ved leksikalske–semantiske ferdigheter 

hos barn med cochleaimplantat og barn med normal hørsel (Löfkvist, Almkvist, Lyxell & 

Tallberg, 2014). Forskerne fant at barn med cochleaimplantat i alderen 6 til 9 år kan utvikle 
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leksikalske-semantiske ferdigheter som generelt tilsvarer det man finner hos aldersmatchede 

barn med normal hørsel. Barn med cochleaimplantat hadde normale profiler når det gjaldt 

semantiske evner, men signifikant dårligere reseptivt vokabular. 
 

Yoshinaga-Itano, Sedey og Coulter (1998) undersøkte språk hos barn med cochleaimplantat. 

De sammenlignet barn med tidlig identifisert hørselstap opp mot barn som fikk identifisert 

hørselstapet senere. I studien deltok 72 døve/sterkt tunghørte barn som hadde blitt identifisert 

innen 6 måneders alder og 78 døve/sterkt tunghørte barn som hadde blitt identifisert etter 6 

måneders alder. Alle barna mottok tidlig intervensjon, gjennomsnittlig innen to måneder etter 

implantasjon. Resultatene viste at barn som var tidlig identifiserte hadde signifikante bedre 

språkskårer enn barn som ble identifisert etter 6 måneders alder. For barn med normale 

kognitive evner fant man denne “språkfordelen” uavhengig av testaldre, 

kommunikasjonsmåte, grad av hørselstap og sosioøkonomisk status. Funnet var også 

uavhengig av kjønn, minoritetsstatus og andre eventuelle tilleggsvansker. Dette resultatet 

tyder på at tidlig identifisering og tidlig intervensjon kan gi signifikant bedre språkutvikling. 

 

2.5.2 Språkutvikling hos barn som bruker høreapparat 
Rönnberg et al. (2011) undersøkte semantisk lang– og korttidshukommelse hos 160 personer 

med høreapparat. De mener at taleoppfattelse innebærer en rask, multimodal og automatisk 

bearbeidelse av fonologisk informasjon. En strøm av fonologisk informasjon “låser” 

vokabularet slik at informasjonen raskt kan sammenlignes med det semantiske 

langtidsminnet. Rönnberg et al. fant i sine undersøkelser at hørselstap korrelerer negativt med 

det semantiske langtidsminnet, men ikke med korttidshukommelsen. Det betyr at barn med 

hørselshemminger kan ha en ineffektiv signalbehandling som kan gi dem vansker med 

episodisk og semantisk langminne. 
 

En undersøkelse av Wake, Poulakis, Hughes, Carey-Sargeant og Rickards (2005) undersøkte 

reseptivt vokabular hos 89 barn med medfødt hørselstap som hadde fått høreapparat innen 

fylte 4,5 år. Barnets alder ved testtidspunkt var 7 eller 8 år. Resultater fra studien viser at barn 

med alvorlige hørselstap oppnår lavere skåre på tester for reseptivt vokabular enn barn som 

har milde hørselstap. 
 

Tomblin, Oleson, Ambrose, Walker og Moeller (2014) undersøkte betydningen av tidlig 

tilpasning av høreapparat hos barn med lette til moderate hørselstap. Forskerne kom frem til 
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at barn med liten grad av hørselstap også kan ha mangler i sin språkutvikling. For å mulig 

forbedre disse barnas språkutvikling  det viktig at barna får tilpasset høreapparatene tidlig. 

Barn med lett til alvorlig grad av hørselstap vil sannsynligvis oppnå bedre tale – og 

språkutvikling dersom de mottar høreapparat tidlig. Særlig gjelder dette hvis barnet oppnår 

forbedret hørsel ved bruk av høreapparat og har hatt mulighet til å bruke høreapparat over en 

lengre periode. Tidlig bruk og tilpasning av høreapparat er derfor støttet i denne studien. 

 

2.5.3 Sammenligning av språkutvikling hos barn som benytter 

cochleaimplantat eller høreapparat 
Yoshinaga-Itano, Baca og Sedey (2010) gjennomførte en studie med mål om å beskrive 

språkutvikling hos barn med cochleaimplantat opp mot barn med høreapparat med samme 

grad av hørselstap. Gruppen barn med høreapparat avvek mer fra aldersadekvat 

språkutvikling enn hva gruppen barn med cochleaimplantat. Resultatet impliserer at barn med 

høreapparat møter større utfordringer med å oppnå et aldersadekvat språk enn det barn med 

cochleaimplantat gjør. Det konkluderes med at barn som lærer både tegnspråk og deltar i 

oral-aurale opplæringsprogram kan oppnå et aldersadekvat språknivå når det gjelder 

ekspressivt vokabular og reseptiv syntaks. 

 

Law og So (2006) sammenlignet fonologiske evner hos barn med cochleaimplantat og barn 

med høreapparat med samme grad av hørselstap. Barna var rundt 5 – 6 år gamle og det var 

sju barn i hver gruppe. Forskerne fant at barn med cochleaimplantat skåret bedre enn barn 

med høreapparat når det gjaldt konsonanter, men ikke når det kom til vokaler og toner. 

Årsaken til det kan være at barn med cochleaimplantat i større grad klarer å oppfatte og 

utvikle en forståelse om hvordan man produserer konsonanter enn barn med høreapparat. 

Forskerne fant ingen signifikante forskjeller når det gjaldt leksikalsk forståelse. 
 

Eisenberg, Kirk, Martinez, Ying og Miyamoto (2004) sammenlignet kommunikasjonsevnene 

hos gruppen barn med cochleaimplantat opp mot gruppen barn med høreapparat. Studien fant 

forsinkelser i tilegnelsen av vokabular hos barn med cochleaimplantat sammenlignet med 

barn med normal hørsel, og også sammenlignet med barn med høreapparat med moderat 

alvorlig til alvorlig hørselstap. 
 

Blamey et al. (2001) gjennomførte en studie som omhandlet barn med hørselstap der 47 av 

barna var cochleaimplantatbrukere og 40 barn benyttet høreapparat. Barna var i alderen 4 til 
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13 år. Alle barna deltok i et auditivt-oralt opplæringsprogram. Forskerne undersøkte blant 

annet barnas reseptive språk over en tre års periode. Resultatene viste at de språklige 

prestasjonene hos barna med cochleaimplantat og høreapparat forbedret seg stabilt, men i 

saktere fart enn hos barn med normal hørsel. Studien fremhever viktigheten av fokusert og 

effektiv språktrening, og hevder at barn med hørselstap ved 12 års alder vil kunne ha en 

gjennomsnittlig språkforsinkelse på 4-5 år hvis de ikke mottar dette. 
 

Luckner og Cookes (2010) metastudie basert på 41 fagfellevurderte publiserte tidsskrift fra 

1967 og 2008 omhandler vokabularkunnskap og leseferdigheter hos døve og tunghørte barn i 

skolealder. Resultatene viser at disse elevene ligger bak jevnaldrende med normal hørsel i 

vokabularkunnskap og at dette fører til en svakere leseforståelse. De elevene med størst 

ordforråd kunne lettere trekke slutninger om det de hadde lest enn elever med mindre 

ordforråd. 
 

Lignende funn kommer frem i to longitudinelle studier. En studie av Tabor et al. (2001) viser 

at reseptivt vokabular i barnehage forutsier leseforståelse i fjerde og i sjuende klasse. Den 

andre studien gjennomført av Cunningham og Stanovich (1997) konkluderer med at reseptivt 

vokabular i første klasse på barneskolen er sterkt knyttet til leseferdighetene i første klasse på 

videregående skole. 
 

Som en del av en pågående longitudinell studie i Australia (LOCHI) er det utgitt flere artikler 

med foreløpige resultater. En av disse artiklene undersøkte utfallet hos 365 barn tre år etter at 

barna med hørselstap ble diagnostisert (Ching et al., 2013). Interessante funn er blant annet at 

gjennomsnittlige skårer for barnas talte språk målt ved 3 års alder var dårligere enn 

aldersforventet og språkproduksjonen var ett standardavvik under normativt gjennomsnitt. 

Reseptivt vokabular var derimot tilnærmet normalt og nærme det man forventer for barn med 

typisk utviklet hørsel. 
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3 Metode 
I dette kapittelet presenteres forskningsmetodisk tilnærming og design i egen studie. Eget 

utvalg, måleinstrumenter og gjennomføringen av datainnsamlingen vil være sentralt. Validitet 

og reliabilitet vil undersøkes innen egen studie før vi beskriver validitet og reliabilitet i 

testene British Picture Vocabulary Scale, Likheter 1 reseptiv og Likheter 2 reseptiv. Etiske 

hensyn er også forsøkt ivaretatt. Til slutt i kapittelet vil vi presentere en kort innføring i 

analysen. 

 

3.1 Design og metodisk tilnærming 
Egen studie har et ikke-eksperimentelt design. Ikke-eksperimentelt design studerer tingenes 

tilstand slik de er (Kleven, 2002a). Med et ikke-eksperimentelt design ønsker vi å undersøke 

de ulike gruppenes reseptive språkferdigheter på et gitt tidspunkt uten at vi selv påvirker 

gruppene ved for eksempel bruk av intervensjon. Språkferdighetene kartlegges ved hjelp av 

standardiserte og normerte tester. 
 

Undersøkelsen benytter en kvantitativ metode for å analysere og forklare fenomener ved 

hjelp av variabler og kvantitative størrelser (Befring, 2007). Benyttelse av statistiske metoder 

i analysen av data muliggjør generalisering av funn fra et utvalg til en definert populasjon 

(Gall, Gall & Borg, 2007).  
 

Mer presist ønsker vi å analysere reseptive språkferdigheter hos utvalget. Forskjeller vi skal 

undersøke gjelder språkferdighetene reseptivt vokabular og semantiske likheter hos gruppene 

barn med cochleaimplantat, barn med høreapparat og barn med normal hørsel. 

 

Hovedstudien og egen studie er en tverrsnittstudie. Det vil si at dataene som benyttes i 

undersøkelsen er fra ett bestemt tidspunkt og resultatene vil derfor kun gjelde for tidspunktet 

for gjennomføringen (Gall et al., 2007). 

 

3.2 Eget utvalg 
Eget utvalg består av tre grupper barn: barn med cochleaimplantat, barn med høreapparat og 

barn med normal hørsel. Gruppene som består av barn som bruker høreapparat og barn som 

har normal hørsel er matchet gruppevis i forhold til alder og kjønn. Gruppen barn med 
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cochleaimplantat er hentet fra samme aldersgruppe som barn med høreapparat og barn med 

normal hørsel. Gjennomsnittsalderen hos barn med cochleaimplantat er noe høyere enn i de 

to andre gruppene. 

 

Nedenfor kommer en kort presentasjon av eget utvalg. En mer utdypende presentasjon vises i 

en tabell i en demografisk oversikt i begynnelsen av kapittel 4.  
 

Deler av utvalget i egen studie er hentet fra den tidligere nevnte hovedstudien som egen 

studie er en del av. Fra 2012 til mai 2015 er det i hovedstudien samlet inn data fra cirka 320 

personer med cochleaimplantat fra hele landet. Disse har alle mottatt cochleaimplantat ved 

Oslo Universitetssykehus som barn i perioden 1988 til 2014. Gjennom hovedstudien har vi 

fått tilgang til innsamlet data fra denne gruppen. I egen studie har vi inkludert 47 av disse 

barna med cochleaimplantat hvorav 16 gutter og 31 jenter i alderen 68 til 155 måneder. 
 

Gruppen barn med høreapparat består i eget utvalg av 33 barn, 15 gutter og 18 jenter i 

alderen 66 til 153 måneder. Disse barna er rekruttert via hørselssentraler i Trondheim, 

Arendal, Drammen, Oslo og Akershus. 
 

Gruppen av barn med normal består av 51 barn, 23 gutter og 28 jenter i alderen 68 til 155 

måneder. Disse barna er primært rekruttert fra Trondheim og Østlandsområdet gjennom 

masterstudentenes kontakter, som bekjente og kollegaer. 

 

3.3 Inklusjonskriterier 
For lettere å tolke data og svare på problemstillingen er det i egen studie satt 

inklusjonskriterier for eget utvalg. Felles inklusjonskriterier for alle grupper i eget utvalg er at 

barnet må skåre 75 eller bedre på non-verbal intelligens målt med testen Raven Progressive 

Matrices. Barnet må ikke ha kjente tilleggsvansker som språkvansker, lærevansker eller 

lignende. Barnets morsmål skal være norsk og minst én av barnets foreldre må ha norsk som 

morsmål. Når det gjelder gruppen barn med høreapparat har alle barna i eget utvalg et 

hørselstap på 38 dB eller mer. Barn med normal hørsel undersøkes med otoakustiske 

emisjoner (OAE) for å utelukke problemer med hørselen før de inkluderes i hovedstudien og 

eget utvalg. Alle barna har hørsel innen normalområdet for det som regnes som normal hørsel 

som vil si respons på auditive signal på 25 dB eller høyere.  
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3.4 Måleinstrumenter 
Hovedstudiens testbatteri består av en rekke tester innen hørsel, kognisjon og språk. Barnas 

foresatte besvarer også et spørreskjema. Måleinstrumentene vi har valgt fra testbatteriet er 

British Picture Vocabulary Scale (norsk normering) og deltestene Likheter 1 reseptiv og 

Likheter 2 reseptiv fra Clinical Evaluation of Language Fundamentals. For å undersøke 

eventuelle sammenhenger mellom bakgrunnsvariabler og testresultater vil vi blant annet 

bruke testene Enstavelsesord og Raven som også er inkludert i testbatteriet. 

 

3.4.1 British Picture Vocabulary Scale 
British Picture Vocabulary Scale (Dunn, Dunn, Whetton & Barley, 1997) består av 12 sett 

med 12 deloppgaver per sett. Denne testen er utformet slik at testleder sier et ord og barnet 

skal enten peke på, eller si, nummeret til bildet som representerer ordets mening. Ordene er 

valgt ut fra ulike temaer som dyr, leker, handlinger og følelser (se figur 2). Testen er 

standardisert og normert til norsk. Vi bruker den norske normeringen i egen studie. En 

totalskåre blir estimert på barnets reseptive ordforråd ved å trekke totalt antall feil fra totalt 

antall riktige svar. Totalskåren omgjøres til standardskårer. 

 

 
Figur 3.1 Eksempel på bilde fra British Picture Vocabulary Scale (Dunn et al., 1997) 
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3.4.2 Clinical Evaluation of Language Fundamentals 
CELF (Semel, Wiig & Secord, 2013) vurderer en rekke språklige komponenter gjennom sju 

indekser: grunnleggende språkferdigheter, reseptivt språk, ekspressivt språk, språklig 

innhold, språklig struktur, språklig hukommelse og arbeidsminne. Videre inneholder CELF 

tretten deltester som sammenfattes i indeksene. Vi velger i egen studie å bruke deltestene 

Likheter 1 reseptiv og Likheter 2 reseptiv fra CELF for å undersøke barns reseptive 

språkferdigheter. 

 

Likheter 1 reseptiv er tilpasset den yngste aldersgruppen fra 5 til 8:11 år og Likheter 2 

reseptiv er tilpasset den eldste aldersgruppen fra 9 til 12:11 år. I disse deltestene vurderes 

forståelse av likheter og sammenhenger mellom semantisk relaterte ord. I hver oppgave 

forholder barnet seg til tre eller fire ord og de skal velge ut to ord som innholdsmessig sett 

passer best sammen. I deltesten Likheter 1 reseptiv sier testleder ordene samtidig som barnet 

ser bilder av ordene. På den måten mottar barnet visuell støtte. I gjennomføringen av Likheter 

2 reseptiv må barnet kun forholde seg til de ordene testleder sier. CELF gir skalerte skårer 

som gjør det mulig å sammenligne resultatene på tvers av aldersgrupper. Testen er 

standardisert og normert på norsk. 

 

 

 
 

Figur 3.2 Eksempel på bilde fra Likheter 1 reseptiv (Semel et al., 2013) 
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3.4.3 Enstavelsesord og Raven 
Enstavelsesord er en test som er vanlig å bruke i Norge for å måle taleoppfattelse hos barn 

med hørselstap. Ordene blir avspilt via en høyttaler i et ekkofritt rom og barnet skal gjenta 

med tale det som blir sagt. Resultatet av testen måles i prosentandel rette svar (Oslo 

Universitetssykehus, 2014). 

 

I hovedstudiens testbatteri brukes Raven Coloured Progressive Matrices for de yngste barna 

(5-8:11) og Raven Standard Progressive Matrices for de eldste barna (9-12:11) som et mål på 

non-verbal intelligens. Testene består av henholdsvis 36 og 60 testledd. Hvert ledd består av 

en figur eller matrise hvor et element mangler. Barnet skal identifisere det manglende 

elementet blant flere alternativer. Testen måler evne til å forstå og gjøre mening av kompleks 

eller forvirrende data, og evne til oppdage nye mønstre og forhold. Uten bruk av verbalt språk 

vurderes dermed evnen til problemløsing (Raven, Raven & Court, 2004; Raven, Rust & 

Squire, 2008). 

 

3.5 Gjennomføring 
Vår studie gjennomføres som en del av hovedstudien “Undersøkelse av taleoppfattelse, 

språkferdigheter og livskvalitet hos personer som har fått cochleaimplantat som barn”. En del 

rammer for valg av tester, rekruttering og gjennomføring av testbatteriet er fastsatt på forhånd 

gjennom hovedstudien. Tre forskningsassistenter bidrar med blant annet rekruttering og 

testing i forbindelse med hovedstudien. Data fra barn med cochleaimplantat er samlet inn 

over flere år og har involvert flere testledere. I år er hovedstudien utvidet til å gjelde barn 

med høreapparat og språkvansker. Elleve nye masterstudenter er medansvarlige for 

datainnsamlingen. Masterstudentene har spesialpedagogisk kompetanse ved Institutt for 

Spesialpedagogikk og har fått lik opplæring i gjennomføringen av testene. Alle studentene 

ble observert og fikk individuell tilbakemelding fra en av forskningsassistentene ved første 

testing. Dette er gjort for å sikre mest mulig lik administrering av testene.  
 

Selve testbatteriet er delt inn i to deler. Del 1 gjennomføres ved Øre-, nese-, halsavdelingen 

på Oslo Universitetssykehus, Høresentralen ved St. Olavs hospital eller Sørlandet Sykehus 

Hørselsentral. Denne delen gjennomføres hovedsakelig av forskningsassistentene. Del 2 

gjennomføres av masterstudentene. Vi har tilrettelagt for testsituasjoner ved å gjennomføre 

deltagelsen i prosjektet der det passer best for barnet og foresatte, enten det er på et av 
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sykehusene, i barnets hjem, barnehage/skole eller fritidsordning. Testene gjennomføres i et 

stille og uforstyrret rom. Testbatteriets del 1 og 2 tar til sammen opp til fire timer. Skåring av 

testene tar tilsvarende tid. 
 

Barn med normal hørsel rekrutteres primært gjennom masterstudentenes kontakter, som 

bekjente og kollegaer, og kan kalles et formålsutvalg (Gall et al., 2007; Kleven, 2002b). 

Ekstra hensyn rettes til situasjoner der testleder og barn kjenner hverandre, og ved disse 

tilfellene tester vi hverandres rekrutterte barn. Datainnsamlingen av barn med høreapparat og 

barn med normal hørsel har foregått over tre måneder i løpet av vårsemesteret 2015. Eget 

bidrag til hovedstudien er rekruttering av femten barn med normal hørsel. Vi har til sammen 

testet ni barn med normal hørsel og elleve barn med høreapparat. 

 

3.6 Validitet og reliabilitet 
Validitet betyr gyldighet og reliabilitet betyr pålitelighet (Lund, 2002; Sattler; 2008). Vi vil 

nå se på noen kvalitetskrav og trusler mot validitet i egen studie, før vi redegjør for ulike 

tiltak som er iverksatt for å nøytralisere påvirkningsfaktorer som kan svekke reliabiliteten til 

innsamlet data. Disse påvirkningsfaktorene kan forstyrre barnas testskårer og dermed 

testresultatene som vi vil basere våre slutninger på i egen studie. Spørsmålet om validitet og 

reliabilitet reiser spørsmål om måleinstrumentene i egen studie virkelig måler de variablene 

vi ønsker å undersøke. Validitet og reliabilitet i måleinstrumentene British Picture 

Vocabulary Scale og deltestene Likheter 1 reseptiv og Likheter 2 reseptiv i CELF vil derfor 

undersøkes i henhold til American Educational Research Association, American 

Psychological Association og National Council on Measurement in Education (2014) sine 

retningslinjer. 

 

3.6.1 Validitet i egen studie 
Med utgangspunkt i Cook og Campbell (1979) handler statistisk validitet om slutninger om 

samvariasjon og hvorvidt en kan anta samvariasjoner etter gitte signifikansnivå og avvik i 

datamaterialet. I egen studie vil .05-nivået benyttes for signifikans. Studien er kvantitativ og 

størrelsen på utvalget og målefeil vil derfor være av betydning for den statistiske validiteten. 

Ulike sammenhenger som vi kan finne i resultatene må være statistisk signifikante og rimelig 

store før vi kan trekke statistisk valide slutninger basert på disse resultatene. Brudd på 

statistiske forutsetninger eller lav statistisk styrke gir validiteten mindre ”power” og blir en 



	  26	  

trussel mot den statistiske validiteten (Cook & Campbell, 1979). Oppgaven i egen studie er å 

undersøke om det finnes signifikante forskjeller mellom de tre gruppenes reseptive 

språkferdigheter, og om disse er statistisk signifikante og av rimelig størrelse. De behøver 

å ha en viss styrke, eller “power”, for at vi kan undersøke forskjellene ved bruk av varians og 

utvalgsstørrelser. 
    

God indre validitet innebærer at man kan stole på en tolkning som fremsettes på grunnlag av 

relasjoner mellom variabler (Cook & Campbell, 1979; Lund, 2002). Slutningen er gyldig hvis 

det virkelig er relasjoner mellom variablene slik de er operasjonaliserte, og ikke bare 

statistisk signifikante sammenhenger mellom den (Kleven, 2002b). Egen studie er et ikke-

kausalt design og vil derfor ikke hovedsakelig undersøke årsak-virkning-forhold. Likevel er 

det relevant å se etter årsakssammenhenger som kan skjule seg bak eventuelle forskjeller i de 

uavhengige gruppenes reseptive språkferdigheter. De reseptive språkferdighetene er den 

avhengige variabelen og disse kan påvirkes av de uavhengige gruppenes bruk eller ikke-bruk 

av cochleaimplantat eller høreapparat. 

 

Begrepsvaliditet handler om hvor godt samsvar det er mellom det teoretiske begrepet og det 

begrepet som vi har lykkes med å operasjonalisere (Kleven, 2002b). Et teoretisk begrep som 

beskriver et kausalt forhold kan tolkes av andre som begreper som beskriver andre forhold 

(Cook & Campbell, 1979). I egen studie kan begrepsvaliditet knyttes opp til blant annet 

måleinstrumentene BPVS og Likheter 1 og 2 reseptiv i CELF. En utfordring er om testene 

måler reseptivt vokabular og forståelse av semantiske likheter slik vi har operasjonalisert 

begrepene. Noen konkrete trusler mot begrepsvaliditeten i egen studie er 

evalueringsforståelse, at barnet gjør seg bevisst at han/hun blir vurdert. En annen trussel er 

hypotesegjetting hvis barnet gjetter seg frem til riktige svar etter hva de antar er formålet med 

de ulike testene. Det kan også være at testleders forventning virker inn på testsituasjonen og 

gir en kunstig verifisering av egen forventning, og at generell oppmerksomhet i seg selv 

påvirker effektmålingen (McCauley, 2001). Måleinstrumentene i egen studie har 

standardiserte oppsett for gjennomføring, og skåringen er normert til den norske 

befolkningen. Dette bidrar til at gjennomføringen og begrepsvaliditeten til en viss grad er 

sikret (Gall et al., 2007). 

 

God ytre validitet er tilstede dersom sammenhenger vi finner i resultatene kan generaliseres 

til relevante individer, situasjoner og tider (Cook & Campbell, 1979; Lund, 2002). Med til-
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generaliseringer siktes det mot bestemte individpopulasjoner, mens over-generaliseringene er 

rettet mot hvor langt eller bredt noe kan generaliseres. I følge Lund (2002) knyttes tre trusler 

opp mot ytre validitet. Den første trusselen gjelder interaksjon mellom uavhengige variabler 

og individer, situasjoner og tider. Den andre trusselen handler om individhomogenitet der en 

gruppe er forholdsvis ensartet og det gjør det vanskelig å generalisere slutninger til andre 

persontyper. Den siste trusselen handler om ikke-representative personutvalg (Lund, 2002). 

Barn i eget utvalg er fra ulike geografiske deler av Norge og fra byer med ulik størrelse. 

Undersøkelser av blant andre Hoff (2003) viser at vokabular spesielt lar seg påvirke av 

sosioøkonomisk status. Ved at utvalget gjøres så heterogent som mulig gjennom inklusjons -

og eksklusjonskriterier forebygger vi trusler mot ytre validitet. Inklusjonskriterier i eget 

utvalg er at barnet uansett gruppetilhørighet har oppnådd 75 eller bedre på non-verbal 

intelligens testet med Raven Progressive Matrices. Barn med kjente tilleggsvansker 

ekskluderes, noe som kan bidra til klinisk rene grupper. På den måten kan en eventuell 

generalisering av de slutningene vi trekker basert på resultatene i egen studie gjelde for 

bestemte og tilsvarende grupper barn med cochleaimplantat og høreapparat i befolkningen. 

 

3.6.2 Reliabilitet i egen studie 
Reliabilitet handler om pålitelighet (Lund, 2002; Sattler 2008). Her vi vil se på noen 

påvirkningsfaktorer vi anser som relevante for reliabiliteten i egen studie.   
 

Egen studie er knyttet opp mot en større hovedstudie hvor mange testledere er involvert i 

datainnsamlingen. Å administrere tester ulikt er en svakhet som kan påvirke testenes 

reliabilitet. Data fra barn med cochleaimplantat er samlet inn på et tidligere tidspunkt og av 

andre testledere enn data for barn med høreapparat og normal hørsel. Data fra de to siste 

gruppene som samlet inn av årets masterstudenter. Dette kan være en svakhet ved 

datainnsamlingen til hovedprosjektet og til vår egen studie. Når det er sagt, har årets 

masterstudenter fått opplæring i testbatteriet, blitt observert av en forskningsassistent ved 

første gangs gjennomføring og fått individuell tilbakemelding. I tillegg har vi fått felles 

opplæring i skåring av måleinstrumentene i testbatteriet. Dette er faktorer som kan bidra til å 

styrke hovedstudien og vår egen studies reliabilitet når det gjelder testskårer. 
 

Ved testing og kartlegging av barns språkforståelse er det avgjørende at barn forstår selve 

oppgaveinstruksjonene. Det er ikke tillatt å gjenta instruksjoner i BPVS og deltestene 

Likheter 1 reseptiv og Likheter 2 reseptiv i CELF som benyttes i egen studie. Dette kan være 
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en utfordring ovenfor barn med hørselshemming. Hører ikke barnet instruksjonen som sies 

kan det igjen føre til en manglende forståelse av oppgaven. For å forebygge dette har vi 

tilpasset oss barnets hørselssituasjon ved å snakke tydelig og forsikre oss om at de forstår 

tilgjengelige øvingsoppgaver før vi begynner med den delen av testen som skal skåres og 

måles. Det har vist seg å være av stor betydning å tilrettelegge for testsituasjonen også med 

hensyn til rom, støy, posisjonering og lysforhold. Rom uten forstyrrelser er derfor benyttet og 

vi har posisjonert oss selv rett overfor barnet. Det har vært sørget for gode lysforhold med 

synlige ansikter og munn. Barn med behov for tegnstøtte gjennomførte testene sammen med 

en testleder med kompetanse på området. Med slike tilpasninger har vi unngått en del 

påvirkningsfaktorer som kunne forstyrret testsituasjonen og dermed barnas testresultat. 
 

Siden vi med egen studie er innlemmet i hovedstudien er det allerede lagt noen rammer og 

beslutninger til grunn for gjennomføringen av testbatteriet. En beslutning er at barn i utvalget 

ikke kan ha utført noen av testene i testbatteriet de siste seks måneder før ny test. Dette er 

gjort for å hindre at barn gjenkjenner testers gjennomføring og opprinnelige svar (“carryover-

effect”) (Sattler, 2008). 
 

Det er også til fordel for testreliabiliteten om ulike tester overlapper hverandre når en 

kognitiv ferdighet måles (Sattler, 2008). I egen studie overlapper BPVS og deltestene 

Likheter 1 reseptiv og Likheter 2 reseptiv i CELF innen reseptive språkferdigheter med 

reseptivt vokabular og forståelse av semantiske likheter. 

 

3.6.3 Validitet i måleinstrumentene i egen studie 
Testvaliditet handler om pålitelighet, og hvor mye vi kan stole på at en test måler det som den 

påstår å måle (Dunn et al., 1997; McCauley, 2001; Sattler, 2008). Det er viktig at den måler 

begrepene slik vi har operasjonalisert dem, for at vi kan være sikre på at slutningene som 

trekkes på bakgrunn av testene er valide (de Vaus, 2014; Sattler 2008; American Educational 

Research Association et al., 2014). American Educational Research Association et al. (2014) 

beskriver validitet som det viktigste hensynet i testevaluering. Det understrekes at det ikke er 

testen i seg selv som regnes som valid, men slutningene som testbrukeren drar ut fra testen 

som er valide eller ikke. Det er videre testutviklers ansvar å fremlegge grunnleggende støtte 

for testens validitet, mens det er testbrukerens ansvar å vurdere om denne støtten taler for 

hans eller hennes gitte formål. 
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I testteori opereres det med et validitetssystem som omfatter innholdsvaliditet, 

kriterievaliditet og begrepsvaliditet (American Educational Research Association et al., 2014; 

Lund, 2002). Innholdsvaliditet omhandler hvorvidt testens elementer dekker og er egnet til å 

måle det området den er ment å måle. Kriterievaliditet omhandler hvor positivt en test kan 

valideres og korreleres opp mot andre kriterier, klassifiseringer eller testskårer (Sattler, 

2008). Begrepsvaliditet bestemmer hvor godt en test måler et bestemt konstrukt (Kleven, 

2002c; Kvernbekk, 2002). 

 

Vi har sett at det er testutviklers ansvar å sørge for grunnleggende støtte for testens validitet, 

mens det er testbrukers ansvar å vurdere som støtten taler for eget formål. I de neste 

avsnittene vil testenes validitet diskuteres etter kriteriemål og indikasjoner i testmanualene. 

Til slutt vil vi kort se på testenes reliabilitet ut fra oppgitt informasjon i testmanualene. 
 

Validitet i British Picture Vocabulary Scale 

Den norske versjonen av British Picture Vocabulary Scale bygger på den britiske versjonen 

som igjen bygger på den amerikanske versjonen Peabody Picture Vocabulary Test. I den 

norske versjonen er det tatt høyde for at barn har vokabularspurt på ulik tid og at ordforråd er 

avhengig av sosioøkonomisk bakgrunn og bosted (Hoff, 2003; Lyster et al., 2010). Data ble 

derfor samlet inn fra hele landet. Validitetsmålene for britiske og amerikanske versjonen av 

testen støtter opp om at den norske oversettelsen og tilpasningen ikke er mindre valid enn hva 

som er funnet i andre sammenhenger (Lyster et al., 2010). Det er imidlertid viktig å begrense 

seg i tolkninger over testens resultater til reseptivt vokabular. Den sier ikke noe om reseptivt 

språk i helhet. Dersom testleder trekker generelle konklusjoner om barns reseptive språk vil 

validiteten til denne slutningen være svak (McCauley, 2001). 

 

Videre kan det diskuteres om ordbildene som barna presenteres for er kulturelt betinget og de 

kan gi testbrukeren feil oppfatning av barnets reseptive vokabular. Dersom dette er tilfelle, 

svekkes testens innholdsvaliditet og det må utøves forsiktighet i tolkning og slutninger basert 

på testens skårer. Med hensyn til kriterievaliditet er testen bygget opp slik at barn kun lytter 

til ord og deretter peker på det bildet som de mener at ordet representerer. Alle ekspressive 

vokabular-krav fjernes overfor barnet slik at målet er over reseptivt vokabular alene (Dunn et 

al., 1997). 
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Validitet i Clinical Evaluation of Language Fundamentals 

En moderne definisjon av validitet er mer enhetlig av natur. Den ser til akkumulert belegg 

som støtter tolkning og bruk av testresultater for gitte formål eller sammenhenger  

(Semel et al., 2013). Denne tankegangen er grunnlaget for undersøkelse av validitet i Clinical 

Evaluation Language Fundamentals. 
 

Valideringsmetodene for den skandinaviske versjonen av CELF er de samme som ligger til 

grunn for den amerikanske originalversjonen. Her er det inkludert interkorrelasjonsstudier, 

faktoranalyser og studier fra fire kliniske grupper barn, henholdsvis barn med språkvansker, 

barn med autismespekterforstyrrelse, barn med ADHD og barn med cochleaimplantat (Semel 

et al., 2013). Ut fra validitetsstudier oppgitt i manualen skal Clinical Evaluation Language 

Fundamentals egne seg til å oppdage språklige vansker hos barn med ulik klinisk 

problematikk. 

 

3.6.4 Måleinstrumentenes reliabilitet 
I British Picture Vocabulary Scale viser reliabilitetsdata for hele det norske utvalget sett 

under ett .98 målt med alpha. Reliabilitetsdataene er stabile og høye for alle alderstrinn 

separat, med unntak av det laveste alderstrinnet på 3 til 3,5 år som er utenfor alderstrinnet til 

egen studie (Lyster et al., 2010). 

 

Ordforrådet øker jevnt fra aldersgruppe til aldersgruppe med unntak av 12 og 13 – åringer 

hvor det ligger ganske likt. Standardfeilen hos 3-åringene er derfor større enn hos de eldre 

barna, og det innebærer at de eldste barna vil ha større sannsynlighet for å oppnå de samme 

skårene ved retest enn hva 3-åringene har. For de eldre barna i eget utvalg vil variasjonen 

rundt “den sanne gjennomsnittsskåren” være mindre enn for disse 3-åringene (Lyster et al., 

2010). 
 

I Clinical Evaluation Language Fundamentals benyttes reliabilitetskoeffisienten Cronbachs 

alpha for å måle reliabilitet i deltestene Likheter 1 reseptiv og Likheter 2 reseptiv. For 

Likheter 1 Reseptiv viser det mellom .69 til .73 og for Likheter 2 reseptiv viser det mellom 

.73 og .80. Dette er akseptable til høye mål, og reliabiliteten regnes derfor som 

tilfredsstillende (Semel et al., 2013). 
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3.7 Etiske hensyn 
Et vilkår for å kunne holde fast på at forskning er faglig kvalitetsarbeid er at den er etisk 

troverdig (Befring, 1998). Forskningsetikk er derfor et viktig tema å forholde seg til i en 

masteroppgave. De nasjonale forskningsetiske komiteer har utarbeidet et skriv som 

inneholder forskningsetiske retningslinjer. Disse er ment som hjelp for forskere og 

forskningssamfunnet til å reflektere over sine etiske oppfatninger, styrke godt skjønn og 

evnen til å ta velbegrunnede valg mellom motstridende hensyn (NESH, 2006). Her stilles det 

blant annet krav om informert og fritt samtykke, konfidensialitet og lagring av opplysninger. 

Siden egen studie er knyttet til en hovedstudie er forskningsetiske krav ivaretatt av dette. 

Hovedstudien er allerede godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK) og søknaden om å innbefatte barn med høreapparat og barn med 

språkvansker ble godkjent i desember 2014. 
      

Utvalg i egen studie er barn mellom 5 og 12 år. Barn er mer sårbare og i mindre grad enn 

voksne i stand til å vurdere konsekvensene av forskning de blir bedt om å delta i (Tetzchner, 

2001). På bakgrunn av dette er det viktig å gi nok informasjon til både foresatte og barn, slik 

at valget de tar er basert på frivillighet og god nok innsikt i forskningsprosjektet. Et særlig 

krav til god forskningsetikk omhandler barns krav til beskyttelse (NESH, 2006). Det har blitt 

tatt enkelte hensyn spesielt til dette. 
 

Samtykke fra foresatte er nødvendig når barnet er under 15 år og det ble laget et kombinert 

informasjonsskriv og samtykkeskjema der hovedstudien ble nøye beskrevet (vedlegg 1). I 

tillegg til foresattes samtykke bør man innhente barns egen aksept fra de er gamle nok til å 

uttrykke den. Alderstilpasset informasjon om prosjektet og deltagelse er derfor nødvendig 

(NESH, 2006). Det ble laget et skriv til barna i alderen 8 til 12 år tilpasset de ulike utvalgene 

som barna selv kunne lese. I skrivene ble det gitt informasjon om studien, om testene barna 

skulle gjennom og at deltagelsen var frivillig (vedlegg 2). Ved deltagelse i studien har de 

foresatte rett til å få innsyn i hvilke opplysninger og testresultater som er registrert om barnet. 
 

Barn kan oppleve testsituasjonen annerledes enn voksne. Barn kan for eksempel være mer 

villige til å adlyde autoriteter og synes det er vanskeligere å protestere. Barns behov og 

interesser bør ivaretas på andre måter enn med voksne deltagere (NESH, 2006). Å være i en 

testsituasjon kan oppleves som en påkjenning for barna. Testleder bør derfor ta sikte på å 

skape trygge rammer, noe vi som testledere forsøkte å etterstrebe. Testene som benyttes er 
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dessuten tilpasset barnas alder og i flere av testene er det fastsatt på forhånd at testleder skal 

stoppe etter et gitt antall feil. Dette kan ha bidratt positivt til at barna opplevde 

mestringsfølelse i testsituasjonen. 
      

Hensyn til personvern og krav om at opplysninger blir behandlet konfidensielt er en annen 

viktig etisk retningslinje. I hovedstudien ble dataene anonymisert gjennom en kodeliste der 

hvert barn ble tildelt en kode som ble knyttet opp mot deres navn. Denne koden ble brukt i 

testprotokoller og ved lydopptak. Slik unngikk vi at barna kunne identifiseres. Testresultater 

og svar på spørreskjemaer ble registrert i en egen forskningsplattform opprettet av Tjenester 

for Sensitive Data ved Universitetet i Oslo. Denne oppfyller lovens krav til behandling og 

lagring av sensitive forskningsdata. Oslo Universitetssykehus ved administrerende direktør er 

databehandlingsansvarlig for hovedstudien. All informasjon behandles som sensitive 

journalopplysninger og brukes kun for å nå forskningsmål i egen studie. 
 

3.8 Analyse 
Datamaterialet i egen studie analyseres med deskriptiv og analytisk ved hjelp av utregninger i 

statistikkprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versjon 22. 
 

Deskriptivt beskrives gruppenes testresultater fra måleinstrumentene British Picture 

Vocabulary Scale, Likheter 1 reseptiv og Likheter 2 reseptiv ved hjelp av tabeller og 

histogrammer. Analysene gjennomføres ved hjelp av Students t-test mellom to gruppers 

gjennomsnitt. Enveis variansanalyse (ANOVA) tas videre i bruk for å undersøke alle de tre 

gruppene i utvalget i samme signifikanstest. Signifikansnivået vil være på .05-nivå, som er 

vanlig i sosialvitenskapelige analyser (Gall et. al., 2007). Vi benytter både Students t-test og 

enveis variansanalyse for å undersøke forskjellene mellom to grupper, men også forskjellene 

mellom alle tre grupper samlet. 
 

Variansanalysene vil bli fulgt opp av post-hoc test. Vi benytter testen Scheffe som er den 

mest konservative av post-hoc-testene, og eventuelt Kruskall-Wallis X, som er et non-

parametrisk mål hvis forutsetningene for variansanalyse ikke er oppfylt.  
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4 Resultater 
I kapittel 4 vil testresultatene fra British Picture Vocabulary Scale og Likheter 1 reseptiv og 

Likheter 2 reseptiv fra CELF presenteres. Vi fremviser en oversikt over gruppenes testskårer 

gjennom tabeller og grafiske fremstillinger, før eventuelle forskjeller analyseres.  

 

Innenfor hver test vil gruppenes testresultater analyseres ved hjelp av Students t-test og 

enveis variansanalyse (ANOVA). Vi vil også undersøke om det er sammenheng mellom 

skårene på BPVS, Likheter 1 reseptiv og Likheter 2 reseptiv hos gruppene ved hjelp av en 

Pearsons r korrelasjonsanalyse. 

 

I tillegg til å undersøke forskjellene mellom gruppenes testskårer i BPVS, Likheter 1 reseptiv 

og Likheter 2 reseptiv, vil vi undersøke om det er variabler som kan ha innvirkning på barnas 

testskårer. Variablene som undersøkes er: tidspunkt som hørselstap inntraff, grad av 

hørselstap, prosent taleoppfattelse, operasjonsalder og non-verbal intelligens. Kapittelet vil 

oppsummeres med en tabell som viser en oversikt over testresultatene. 

 

4.1 Demografisk oversikt over eget utvalg 
Tabell 4.1 Antall barn som har tatt testene British Picture Vocabulary Scale og Likheter 1 reseptiv og 
Likheter 2 reseptiv 

  
British Picture 

Vocabulary Scale 

 
Likheter 1 reseptiv 

 
Likheter 2 reseptiv 

Barn med 

cochleaimplantat 

 

47 

 

15 

 

27 

Barn med 

høreapparat 
33 18 15 

Barn med  

normal hørsel 

 

51 

 

27 

 

24 

Totalt 131 60 66 
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Tabell 4.1 viser antall barn som har tatt testene BPVS, Likheter 1 reseptiv og Likheter 2 

reseptiv. Likheter 1 reseptiv og Likheter 2 reseptiv er to alderstilpassede deltester. I eget 

utvalg har alle barn tatt BPVS, og med unntak av fem barn har alle barn også tatt enten 

Likheter 1 reseptiv eller Likheter 2 reseptiv. 

 
Tabell 4.2 Gjennomsnittsaldre hos barn i de ulike gruppene presentert i måneder 

  
Antall barn  
 

 
Gjennomsnittsalder 

 
SD 

 
Min 

 
Max 

Barn med 

cochleaimplantat 

 
47 

 
117 

 
25.86 

 
68 

 
155 

Barn med 

høreapparat 

33 

 

105 27.13 66 153 

Barn med  

normal hørsel 

 
51 

 
105 

 
23.94 

 
68 

 
155 

 

Tabell 4.2 viser testdeltagernes alder i måneder1. I eget utvalg er den yngste deltageren 66,46 

måneder som tilsvarer 5:5 år, og den eldste 155,40 måneder som tilsvarer 12:9 år.  

 

Students t-test viser at det er en signifikant forskjell (12 måneder) på gjennomsnittsalder i 

gruppen barn med cochleaimplantat versus i de to andre gruppene – barn med høreapparat  

(t= 2.023, p= .047), og barn med cochleaimplantat (t= 2.449, p= .016). Mellom barn med 

høreapparat og barn med normal hørsel er det ikke funnet signifikant forskjell (t= .035,  

p= .972). 

 

Variansanalyse over gruppenes aldre viser signifikante forskjeller (F= 3.486, p= 0.034). 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 5 år tilsvarer 60 mnd, 6 år tilsvarer 72 mnd, 7 år tilsvarer 84 mnd, 8 år tilsvarer 96 mnd, 9 år tilsvarer 108 mnd, 
10 år tilsvarer 120 mnd, 11 år tilsvarer 132 mnd og 12 år tilsvarer 144 mnd.  
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Tabell 4.3 Kjønnsfordeling i gruppene 

 Antall barn Antall jenter Antall gutter Jenter  

prosentvis 

Gutter 

prosentvis 

Barn med 

cochleaimplantat 
47 16 31 34 % 66 % 

Barn med 

høreapparat 
33 18 15 54,5 % 45,5 % 

Barn med normal 

hørsel 
51 28 23 54,9 % 45,1 % 

 

Tabell 4.3 viser kjønnsfordeling i utvalgets gruppene. I datainnsamlingen er det forsøkt å 

matche alder og kjønn mellom barn med høreapparat og barn med normal hørsel. Data fra 

barn med cochleaimplantat er innhentet fra hovedstudien. 

 
Tabell 4.4 Grad av hørselstap hos høreapparatbrukere i henhold til WHOs klassifiseringssystem 

 Moderat 
41-60 dB HL 

Stort  
61-80 dB HL 

Barn med høreapparat 25 8 

 

Tabell 4.4 viser tidspunkt for da hørselstap inntraff hos barn med cochleaimplantat og 

høreapparat. 

 
Tabell 4.5 Tidspunkt for da hørselstap inntraff  

 

 Antall barn Prelingvalt  
tunghørte/døve 

Postlingvalt 
tunghørte/døve 

Barn med 

cochleaimplantat 47 37 10 

Barn med  

høreapparat 33 25 8 
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Tabell 4.5 viser tidspunkt for da hørselstap inntraff hos barn med cochleaimplantat og 

høreapparat. Barn i kategorien ‘Prelingvalt døve’ har medfødt døvhet. Barn i kategorien 

‘Postlingvalt døve’ har hørselstap som har vært progredierende, og det er ulike grader av hvor 

mye språk disse barna har oppfattet. I kategorien postlingval er det inkludert 6 barn med 

perilingval døvhet, som vil si døvhet som inntreffer mens barnet lærer sitt første språk, 9 barn 

som er sterkt tunghørte fra fødsel av og 8 barn som det er usikkert når hørselstap inntraff. 

 

Tabell 4.6  Gjennomsnittsalder for operasjonstid 

  
Gjennomsnittsalder 

 
SD 

 
Min 

 
Max 

 
Antall barn 

 

Barn med 

cochleaimplantat 

 
38.10 

 
30.51 

 
5.98 

 
141.83 

 
47 

 

Tabell 4.6 viser en oversikt over gjennomsnittsalder for operasjonstid hos barn med 

cochleaimplantat i eget utvalg. 
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4.2 Resultater fra British Picture Vocabulary Scale 
I den norske normeringen av BPVS er gjennomsnittsskåren standardisert til 100, og ± 15 

standardskårer utgjør et standardavvik. I histogrammene vises gruppenes testskårene langs 

den horisontale linjen og antall barn langs den vertikale linjen.  

 

 
Figur 4.1 Testskårer på reseptivt vokabular hos barn med cochleaimplantat 

*BPVS = British Picture Vocabulary Scale 2 

 

Figur 4.1 viser testskårer på reseptivt vokabular hos barn med cochleaimplantat. De har en 

gjennomsnittstestskåre på 79.9 (SD=13.4, min= 58, maks 112). Med dette oppnår barn med 

cochleaimplantat ferdigheter innen reseptivt vokabular mer enn et standardavvik under det 

som er forventet hos typisk utviklede barn med normal hørsel. 
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Figur 4.2 Testskårer på reseptivt vokabular hos barn med høreapparat 

*BPVS = British Picture Vocabulary Scale 2 

Figur 4.2 viser testskårer på reseptivt vokabular hos barn med høreapparat. En gjennomsnitts 

standardskåre på 88.6 (SD= 17.6, min= 58 maks = 135). Barn med høreapparat oppnår 

ferdigheter innen reseptiv vokabular som ligger innen normalfordelingen som er forventet 

hos typiske barn med normal hørsel. Hovedgruppen barn skårer imidlertid i nedre del av 

normalområdet nærmere ett standardavvik fra gjennomsnittet.  
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Figur 4.3 Reseptivt vokabular hos barn med normal hørsel 

*BPVS = British Picture Vocabulary Scale 2 

 
Figur 4.3 viser testskårer på reseptivt vokabular hos barn med normal hørsel. Denne gruppen 

har gjennomsnittsskåre på 102.7 (SD=15.6, min= 60, maks=127), og hovedgruppen skårer 

tilsvarende testens normerte gjennomsnitt. 

 

Sammendrag av testresultater til British Picture Vocabulary Scale 

I eget utvalg skårer barn med cochleaimplantat og høreapparat lavere enn barn med normal 

hørsel i testen for reseptivt vokabular. Barn med cochleaimplantat har de laveste 

gjennomsnittsskårene (mean=79.9) og ligger mer enn ett standardavvik under det normerte 

gjennomsnittet. Barn med høreapparat ligger i nedre del av normalområdet (mean= 88.6) 

mens barn med normal hørsel har gjennomsnittlige skårer så vidt over det normerte 

gjennomsnittet i normalområdet (mean=102.7). 
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4.2.1 Students t-test over gruppenes testskårer i British Picture 

Vocabulary Scale 
 
Tabell 4.7 Students t-test for uavhengige utvalg over BPVS 

British Picture Vocabulary Scale Students t-test 

Barn med cochleaimplantat og 

 barn med høreapparat 
t = -2.520  p = .014 

 

Barn med høreapparat og  

barn med normal hørsel 
t = -3.826  p = .000 

 

Barn med cochleaimplantat og  

barn med normal hørsel 
t = -7.713  p = .000 

 
*BPVS = British Picture Vocabulary Scale 2 

 

Tabell 4.7 viser at det er signifikant forskjell mellom gruppenes gjennomsnittlige 

standardskårer når det gjelder reseptivt vokabular.  

 

4.2.2 Variansanalyse over testskårene British Picture Vocabulary Scale 
For bruk av variansanalyse er det forutsatt at dataene er relativt normalfordelte (Lund & 

Christophersen, 1999). Det er ulike syn på hvor stort arealet innen normalfordelingen skal 

være. I egen studie anser vi variabler med skjevhet innenfor ± 1 som rimelig normalfordelte. 

Mål på skjevhet i BPVS fordeler seg slik: barn med cochleaimplantat har .569, barn med 

høreapparat har .624 og barn med normal hørsel har .526.  
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Tabell 4.8 Resultat fra enveis ANOVA med avhengig variabel (*BPVS standardskåre) og uavhengig 
variabel (grupper barn) 

British Picture Vocabulary Scale Variansanalyse 

Barn med cochleaimplantat mot barn med 

høreapparat mot barn med normal hørsel 
F = 27.22 Sig. = .000 

* British Picture Vocabulary Scale 2 

 

Tabell 4.8 viser at det er statistisk signifikant forskjell på .05-nivå i BPVS mellom de tre 

gruppenes testskårer (F=27.22, Sig= .000).  

 
Tabell 4.9 Post-hoc test (Scheffe) mellom gruppene barn med cochleaimplantat, barn med 
høreapparat og barn med normal hørsel, her forkortet til CI, HA og NH 

  
Gjennomsnitts-

differanse  SD Sig.  

95% Konfidensintervall 

Lavere grense Øvre grense 

CI    HA -8.75*  3.508 .048  -17.44 -.06 

   NH -22.83*  3.123 .000  -30.56 -15.10 

HA    CI 8.75*  3.508 .048  .06 17.44 

   NH -14.08*  3.450 .000  -22.62 -5.53 

NH    CI 22,83*  3.123 .000  15.10 30.56 

   HA 14.08*  3.450       .000  5.53 22.62 
*.Gjennomsnittsdifferansen er signifikant på .05-nivå.  

 

Siden F-verdien i variansanalysen for BPVS viser statistisk signifikans utfører vi post-hoc 

Scheffe test som vist i tabell 4.9. Tabellen viser signifikante forskjeller mellom alle gruppene. 

Gruppeforskjellen mellom barn med cochleaimplantat og barn med høreapparat er signifikant 

innenfor .05-nivået. Det er 4,8 % sjanse for at denne forskjellen er tilfeldig. Mellom barn med 

normal hørsel og gruppene barn med hørselstap vises det klar signifikant forskjell (p= .000). 
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4.3 Resultater fra Likheter 1 reseptiv 
Den gjennomsnittlige standardskåren for deltesten Likheter 1 reseptiv er normert til 10. Her 

utgjør ± 3 skalerte skårer ett standardavvik. I histogram over gruppenes testresultater vises 

testskårenes måleverdier langs den horisontale linjen mellom 0 til 20. Alderen til barna som 

har tatt Likheter 1 reseptiv er mellom 5:0 og 8:11 år.  

 

 
Figur 4.4 Forståelse av semantiske likheter hos barn med cochleaimplantat i alderen 5 til 8:11 år 

 
Figur 4.4 viser testresultater over forståelse av semantiske likheter. Den gjennomsnittlige 

standardskåren på 9.73 (SD= 3.0, min= 2, maks= 13) viser at barn med cochleaimplantat 

oppnår ferdigheter innen forståelse av semantiske likheter som er innenfor normalområdet.  
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Figur 4.5 Forståelse av semantiske likheter hos barn med høreapparat mellom 5 og 8:11 år 

 

Figur 4.5 viser testskårer over semantiske likheter hos barn med høreapparat. Gruppens 

gjennomsnitt er 8.1 (SD= 3.9, min= 1, maks= 13) som er innenfor det normerte 

normalområdet. Med dette oppnår barn med høreapparat gjennomsnittsskårer som er innen 

normalfordelingen og som forventet hos typisk utviklede barn med normal hørsel. 
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Figur 4.6 Forståelse av semantiske likheter hos barn med normal hørsel mellom 5 og 8:11 år  

 
Figur 4.6 viser testskårer på semantiske likheter hos barn med normal hørsel. En 

gjennomsnitts standardskåre på 9.6 (SD= 2.7, min= 5, maks= 17) viser at barn med normal 

hørsel skårer som forventet innenfor normalområdet. 

 

Sammendrag av testresultater til Likheter 1 reseptiv 

I testen Likheter 1 reseptiv skårer barn med cochleaimplantat best av de tre gruppene (mean= 

9.7). Barn med normal hørsel skårer tett opp mot gjennomsnittsskåren hos barn med 

cochleaimplantat (mean= 9.6). Barn med høreapparat har det laveste gjennomsnittet av de tre 

gruppene (mean= 8.1). Figurene 4.4 og 4.5 viser at barn med cochleaimplantat og barn med 

høreapparat har stor spredning i de gjennomsnittlige testskårene. Testskårene fra barn med 

normal hørsel i figur 4.6 viser seg mer normalfordelt. 
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4.3.1 Students t-test i Likheter 1 reseptiv 
 
Tabell 4.10 Students t-test av Likheter 1 reseptiv 

Likheter 1 reseptiv Students t-test 

Barn med cochleaimplantat og 

 barn med høreapparat 
t = 1.252   p = .220 

 

Barn med høreapparat og  

barn med normal hørsel 
t =  1.469  p = .149 

 

Barn med cochleaimplantat og  

barn med normal hørsel 
t =  -.114  p = .910 

 
 

Tabell 4.10 viser ingen signifikante forskjeller mellom gruppenes gjennomsnittlige 

standardskårer når det gjelder forståelse av semantiske likheter. 

 

4.3.2 Variansanalyse i Likheter 1 reseptiv 
De ulike gruppenes data fra Likheter 1 reseptiv oppfyller ikke kravet om normalfordeling 

innenfor ± 1, som variansanalyse forutsetter i egen studie. Resultatene fra barn med 

cochleaimplantat viser skjevhet på -1.405, resultatene fra barn med høreapparat -.771 og 

resultatene fra barn med normal hørsel .448. Testskårene fra barn med cochleaimplantat er 

ikke rimelig nok normalfordelt. Til tross for dette undersøkes forskjellene til gruppenes 

gjennomsnittlige standardskårer ved hjelp av variansanalyse.  

 
Tabell 4.11 Enveis ANOVA med avhengig variabel (Likheter 1 reseptiv) og uavhengig variabel 
(grupper barn) 

Likheter 1 reseptiv Variansanalyse 

Barn med cochleaimplantat mot barn med 

høreapparat mot barn med normal hørsel 
F = 1.375 Sig. = .261 
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Tabell 4.11 viser ingen statistisk signifikante forskjeller på .05-nivå i Likheter 1 reseptiv. 

Siden skårene ikke er normalfordelte og f-verdien ikke er signifikant (f= 1.375, Sig= .261) vil 

vi etteranalysere med Kruskall-Wallis X, et non-parametrisk mål. 
 

Kruskall-Wallis X gir heller ikke statistisk signifikans på forskjellene mellom gruppene (Chi-

Square= 1.597, df= 2, p= .450). 
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4.4 Resultater fra Likheter 2 reseptiv 
Som deltesten Likheter 1 reseptiv har Likheter 2 reseptiv et normert gjennomsnitt på 

standardskåre 10, og ett standardavvik ± 1,5 standardskårer fra det normerte gjennomsnittet. 

Standardskårene uttrykkes i måleverdier fra 0 til 20 langs tabellens horisontale linje. Alderen 

på barna som har tatt testen Likheter 2 reseptiv er mellom 9:0 og 12:11 år. 

 

 
Figur 4.7 Forståelse av semantiske likheter hos barn med cochleaimplantat mellom 9 og 12:11 år 

 
Figur 4.7 viser testskårer over semantiske likheter hos barn med cochleaimplantat. Deres 

gjennomsnitts standardskåre er på 8.33 (SD= 3.2, min= 1, maks= 14) og viser at barn med 

cochleaimplantat oppnår ferdigheter som er innenfor normalområdet og forventet hos barn 

med typisk utvikling og normal hørsel.   
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Figur 4.8 Forståelse av semantiske likheter hos barn med høreapparat mellom 9 og 12:11 år 

 
 
Figur 4.8 viser testskårer over semantiske likheter hos barn med høreapparat. Deres 

gjennomsnitts standardskåre på 9.3 (SD= 3.7, min= 1, maks= 15) viser at barn med 

høreapparat i egen studie også skårer innenfor normalområdet. Det er ett barn som trekker 

ned det totale gjennomsnittet ved å skåre 1. Hovedgruppen av barna skårer imidlertid 10, den  

normerte gjennomsnittlige standardskåren. 
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Figur 4.9 Forståelse av semantiske likheter hos barn med normal hørsel mellom 9 og 12:11 år 

 
Figur 4.9 viser testskårer over semantiske likheter hos barn med normal hørsel. En 

gjennomsnitts standardskåre på 11.7 (SD= 2.7, min= 7, maks= 18) viser at barn med normal 

hørsel oppnår ferdigheter som er innenfor normalområdet når det gjelder forståelse av 

semantiske likheter. 

 

Sammendrag av testresultatene til Likheter 2 reseptiv 

Alle gruppene har gjennomsnittlige standardskårer innen normalfordelingen. Innenfor 

normalfordelingen oppnår barn med cochleaimplantat de laveste gjennomsnitts 

standardskårene (mean= 8.33), mens barn med høreapparat skårer noe høyere (mean= 9.33). 

Barn med normal hørsel skårer høyest (mean= 11.7).  
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4.4.1 Students t-test for Likheter 2 reseptiv 
 
Tabell 4.12 Students t-test av Likheter 2 reseptiv 

Likheter 2 reseptiv Students t-test 

Barn med cochleaimplantat og  

barn med høreapparat 
t =  -.907   p = .370 

 

Barn med høreapparat og  

barn med normal hørsel 
t = -2.329   p = .025 

 

Barn med cochleaimplantat og  

barn med normal hørsel 
t = 4.053   p = .000 

 
 

Tabell 4.12 viser ingen signifikante forskjeller mellom barn med cochleaimplantat og barn 

med høreapparat når det gjelder forståelse av semantiske likheter (t= -.907, p= .370). Det er 

signifikante forskjeller mellom barn med høreapparat og barn med normal hørsel (t= -2.329, 

p= 025), og mellom barn med cochleaimplantat og barn med normal hørsel (t= 4.053, 

p=.000). 

 

4.4.2 Variansanalyse i Likheter 2 reseptiv 
I Likheter 2 reseptiv fordeler mål på skjevhet seg slik: barn med cochleaimplantat har - .560, 

barn med høreapparat har -.805 og barn med normal hørsel har skjevhet på .315. Med dette 

anser vi variablene som rimelig normalfordelte og vi benytter variansanalyse.   

 
Tabell 4.13 Enveis ANOVA med avhengig variabel (Likheter 2 reseptiv) og uavhengig variabel 
(grupper barn) 

Likheter 2 reseptiv Variansanalyse 

Barn med cochleaimplantat mot barn med 

høreapparat mot barn med normal hørsel 
F =  7.513 Sig. = .001 
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Tabell 4.13 viser at det er en statistisk signifikant forskjell på .05-nivå i Likheter 2 reseptiv 

hos de tre gruppene (f= 7.513, Sig= .001).  

 
Tabell 4.14 Post-hoc test (Scheffe) Likheter 2 resepetiv mellom gruppene barn med cochleaimplantat, 
barn med høreapparat og barn med normal hørsel, her forkortet til CI, HA og NH 

  
Gjennomsnitts-

differanse SD Sig. 

95% Konfidensintervall 

Lavere grense Øvre grense 

CI HA -1.00 1.026 .624 -3.57 1.57 

NH -3.42* .894 .001 -5.66 -1.18 

HA CI 1,00 1.026 .624 -1.57 3,57 

NH -2.42 1.049 .078 -5.05 .21 

NH CI 3.42* .894 .001 1.18 5.66 

HA 2.42 1.049 .078 -.21 5.05 

*. Gjennomsnittsdifferansen er signifikant på .05-nivå.  

 

Tabell 4.14 viser at gruppeforskjellene mellom barn med cochleaimplantat og barn med 

høreapparat ikke er signifikant forskjellige med 62.4 % sjanse for at forskjellene er tilfeldige 

(p= .624). Mellom barn med normal hørsel og barn med cochleaimplantat er det statistisk 

signifikante forskjeller (p= .001). Mellom barn med normal hørsel og barn med høreapparat 

er det ikke statistisk signifikante forskjeller (p= .078). 

 

4.4.3 Sammenheng mellom måleinstrumentene 
Hos barn med cochleaimplantat finner vi ingen signifikante korrelasjoner mellom 

testresultatene i måleinstrumentene BPVS, Likheter 1 reseptiv og Likheter 2 reseptiv. Hos 

barn med høreapparat finner vi en signifikant korrelasjon mellom måleinstrumentene BPVS 

og Likheter 1 reseptiv (r = .577, Sig= .012). Denne sammenhengen finner vi også hos barn 

med normal hørsel (r = .467, Sig= .014) (vedlegg 3). 
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4.5 Bakgrunnsvariabler 
4.5.1 Resultater knyttet til når hørselstap inntraff 
 
Tabell 4.15 Testskårer etter prelingval døvhet og postlingvalt tunghørte og døve 

 Tid Gjennomsnitt   SD N 

British Picture 

Vocabulary Scale 

Prelingvalt 

tunghørte/døve 

Postlingvalt 

tunghørte/døve 

84.03 16.30 62 

81.78 14.203 18 

Likheter 1 reseptiv Prelingvalt 

tunghørte/døve 

Postlingvalt 

tunghørte/døve 

9.98 3.55 25 

8.25 3.95 8 

Likheter 2 reseptiv Prelingvalt 

tunghørte/døve 

Postlingvalt 

tunghørte/døve 

8.61 3.67 33 

9.00 2.38 9 

 

Barn med høreapparat og barn med cochleaimplantat er delt inn i kategoriene prelingvalt 

tunghørte/døve og postlingvalt tunghørte/døve ettersom når i språkutviklingen hørselstapet 

inntraff. Tabell 4.15 viser barns gjennomsnittlige testskårer fordelt etter disse kategoriene. 

Barna i kategorien pre-lingvalt tunghørte/døve skårer høyest på testen BPVS og Likheter 1 

reseptiv, mens barn i kategorien postlingvalt tunghørte/døve skårer høyest på deltesten 

Likheter 2 reseptiv. Med Students t-test fant vi at forskjellene ikke var statistisk signifikante 

(vedlegg 3). 

 

4.5.2 Resultat knyttet til grad av hørselstap hos barn med høreapparat 
Informasjon om grad av hørselstap oppgitt i dB fra beste øre er kun tilgjengelig fra gruppen 

barn med høreapparat. Korrelasjonsanalyse ved bruk av Pearsons r viser ingen signifikante 

korrelasjoner mellom deres grad av hørselstap og testskårer på de ulike måleinstrumentene 

(vedlegg 3). Det er imidlertid en moderat, men ikke signifikant korrelasjon mellom hørselstap 
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og skårene på Likheter 2 reseptiv (r = -.460, p= .085). Desto lavere hørselstapet er, desto 

høyere testskårer oppnår barn med høreapparat.  

 

4.5.3 Resultater knyttet til taleoppfattelse 
 

Tabell 4.16 Oversikt over resultatene til Enstavelsesord (taleoppfattelse) hos barn med 
cochleaimplantat, barn med høreapparat og barn med normal hørsel 

 Gjennomsnitt SD Antall barn 

Barn med cochleaimplantat 85.31 8.9 45 

Barn med høreapparat 86.42 14.3 33 

Barn med normal hørsel 99.29 1.375 51 

 
Tabell 4.16 viser en oversikt over gjennomsnittskårene og standardavvik i resultatene til alle 

gruppene barn når det gjelder taleoppfattelse målt gjennom oppfattelse av Enstavelsesord. 

Resultatene viser til prosentandel riktige svar hvor 100 er de høyeste skårene. 

 
Tabell 4.17 Students t-test for uavhengige utvalg over Enstavelsesord (taleoppfattelse) mellom 
gruppene 

Enstavelsesord Students t-test 

Barn med cochleaimplantat og  

barn med høreapparat 
t = -.422  p = .674 

 

Barn med høreapparat og  

barn med normal hørsel 
t = -5.152  p = .000 

 

Barn med cochleaimplantat og  

barn med normal hørsel 
t = -10.392  p = .000 
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Tabell 4.17 viser at det ved analyse med Students t- test ikke er signifikante forskjeller 

mellom gruppene barn med hørselstap når det gjelder taleoppfattelse. Det er signifikante 

forskjeller mellom barn som har normal hørsel og barn med hørselstap.  

 
Tabell 4.18 Pearsons r korrelasjon mellom måleinstrumentene og Enstavelsesord (taleoppfattelse) for 
barn med høreapparat 

 British Picture 
Vocabulary Scale 

Likheter 1 reseptiv Likheter 2 reseptiv 

Enstavelsesord Korr. 

Sig.  

.351* 

.045 

.600** 

.008 

-.349 

.202 

*. Korrelasjonen er signifikant på .05 nivå (2-halet). 
**. Korrelasjonen er signifikant på .01-nivå (2-halet). 
 
Tabell 4.18 viser at det er en sterk korrelasjon mellom taleoppfattelse og BPVS (r = .351, 

Sig= .045) og Likheter 1 (r= .600, Sig= .008) hos barn med høreapparat. Vi fant ingen 

signifikante korrelasjoner hos barn med cochleaimplantat. 

 

Med bakgrunn i dette gjennomfører vi en korrelasjonsanalyse mellom grad av hørselstap hos 

barn med høreapparat opp mot enstavelsesord. Her viser Pearsons r signifikant korrelasjon på 

0.05-nivå (2-halet) på .439 (p. = -.011). Det betyr at barn med høreapparat som har lavere 

grad av hørselstap oppnår høyere skårer på taleoppfattelse, og motsatt: barn med større 

hørselstap oppnår lavere skårer på testen for taleoppfattelse (vedlegg 3). 

 

4.5.4 Resultater knyttet til operasjonsalder hos barn med cochleaimplantat 
Ved hjelp av Pearsons r undersøkes korrelasjoner mellom tidlig 

operasjonsalder/implantasjonsalder hos barn med cochleaimplantat og deres testskårer på 

måleinstrumentene. 
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Tabell 4.19 Persons r for korrelasjon mellom operasjonsalder for alle barn med cochleaimplantat og 
de ulike språktestene 

 British Picture 
Vocabulary Scale 

Likheter 1 
reseptiv 

Likheter 2 
reseptiv 

Operasjonsalder  Korr. 
Sig. 

-.180 
.285 

-.734** 
.004 

.134 

.573 

**. Korrelasjonen er signifikant på .01-nivå (2-halet).  
 
Tabell 4.19 viser sterk signifikant korrelasjon mellom operasjonsalderen hos barn med 

cochleaimplantat når det gjelder deltesten Likheter 1 reseptiv. Tabellen viser at desto yngre 

barna var da de fikk cochleaimplantat, desto bedre skårer de på testene i egen studie  

(r = -.734, p= .004).  

 

4.5.5 Resultat knyttet til non-verbal intelligens 
Nedenfor er korrelasjonsanalyser mellom non-verbal intelligens og testskårene fra 

måleinstrumenter i egen studie. Vi fant ingen statistisk signifikante korrelasjoner i gruppen 

barn med cochleaimplantat.  

 

I tabell 4.20 og 4.21 vises statistisk signifikante korrelasjoner hos barn med høreapparat og så 

hos barn med normal hørsel. 

 
Tabell 4.20 Pearsons r for korrelasjoner mellom Raven og måleinstrumentene i egen studie for barn 
med høreapparat 

 British Picture 
Vocabulary Scale 

Likheter 1 
reseptiv 

Likheter 2 
reseptiv 

Raven Korr. 

Sig.  

.376* 

.031 

.417 

.085 

.246 

.378 

*. Korrelasjonen er signifikant på .05-nivå (2-halet).  
 
Tabell 4.20 viser at det er signifikant korrelasjon mellom non-verbal intelligens og BPVS for 

barn med høreapparat (r= .376, p= .031). Hos barn med cochleaimplantat fant vi ingen 

signifikante korrelasjoner mellom non-verbal intelligenstest og språktestene i egen studie. 
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Tabell 4.21 Pearsons r for korrelasjoner mellom de ulike språktestene og Raven for barn med normal 
hørsel 

 British Picture 
Vocabulary Scale 

Likheter 1 
reseptiv 

Likheter 2 
reseptiv 

Raven Korr.  

Sig. 

.391* 

.005 

-.045 

.822 

.250 

.238 

*. Korrelasjonen er signifikant på .01-nivå (2-halet). 
 
Tabell 4.21 viser at det er en sterk signifikant korrelasjon mellom non-verbal intelligens og 

British Picture Vocabulary Scale hos barn med normal hørsel (r= .391, p= .005). 
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4.6 Sammendrag av resultater og analyser 
Tabell 4.22 Samlet oversikt over resultater for barn med cochleaimplantat, barn med høreapparat og 
barn med normal hørsel 

 N Gj. snitt Median SD Min Maks 

*BPVS 

Barn med cochleaimplantat 47 79.91 76 13.41 58 112 

Barn med høreapparat 33 88.67 85 17.64 58 135 

Barn med normal hørsel 51 102.75 105 15.67 60 127 

Likheter 1 reseptiv 

Barn med cochleaimplantat 15 9.73 11 3.03 2 13 

Barn med høreapparat 18 8.17 8.5 3.97 1 13 

Barn med normal hørsel 27 9.63 9.0 2.72 5 17 

Likheter 2 reseptiv 

Barn med cochleaimplantat 27 8.33 8 3.23 1 14 

Barn med høreapparat 15 9.33 10 3.75 1 15 

Barn med normal hørsel 24 11.75 12 2.72 7 18 

Enstavelsesord 

Barn med cochleaimplantat 45 85.31 88 8.93 65 100 

Barn med høreapparat 33 86.42 92 14.30 40 100 

Barn med normal hørsel 51 99.29 100 1.37 92 100 

Raven 

Barn med cochleaimplantat 47 97.19 95 11.39 75 120 

Barn med høreapparat 33 96.97 95 14.78 75 130 

Barn med normal hørsel 51 102.24 100 13.38 80 140 

* BPVS= British Picture Vocabulary Scale 
 
Tabell 4.22 viser en samlet oversikt over gruppenes testskårer i måleinstrumentene i egen 

studie, samt innen taleoppfattelse og non-verbal intelligenstest. Barn med cochleaimplantat 

skårer lavest av gruppene på alle måleinstrumentene med unntak av Likheter 1 reseptiv og 

den non-verbale intelligenstesten Raven. 
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Det er signifikante forskjeller mellom barn med normal hørsel sammenlignet med begge 

gruppene barn med hørselstap (med cochleaimplantat og høreapparat) innen reseptivt 

vokabular målt med BPVS og analysert ved hjelp av enveis variansanalyse. Det er også 

signifikante forskjeller innbyrdes mellom barn med hørselstap. 

 

Når det gjelder forståelse av semantiske likheter hos de yngste barna målt med Likheter 1 

reseptiv og analysert ved hjelp av enveis variansanalyse og Kruskall-Wallis X, fant vi i eget 

utvalg ingen signifikante forskjeller mellom gruppene.  

 

Resultatene fra Likheter 2 reseptiv som gjelder de eldste barna er det signifikante forskjeller 

mellom barn med normal hørsel og barn med cochleaimplantat, men ikke mellom barn med 

normal hørsel og barn med høreapparat. Det er ikke signifikante forskjeller innbyrdes mellom 

gruppene med hørselstap. 

 

I korrelasjonene i egen studie er det ikke funnet signifikante sammenhenger mellom 

tidspunkt som hørselstap inntraff og oppnådde testskårer. Det er funnet signifikante 

forskjeller mellom taleoppfattelse og testskårer hos barn med høreapparat, men ikke hos barn 

med cochleaimplantat. Det er signifikant sammenheng mellom operasjonsalder hos barn med 

cochleaimplantasjon og Likheter 1 reseptiv, og mellom non-verbal intelligens og BPVS hos 

både barn med høreapparat og barn med normal hørsel.  
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5 Drøfting 
Kapittel 5 starter med en gjennomgang av testresultatene på reseptive språkferdigheter. De er 

målt med vokabulartesten British Picture Vocabulary Scale og deltestene Likheter 1 reseptiv 

og Likheter 2 reseptiv fra CELF, som måler evne til å forstå semantiske likheter. 

Testresultatene vil drøftes i lys av teori og tidligere forskning. Videre drøftes relevante 

bakgrunnsvariabler som kan ha betydning for resultatene. Avslutningsvis drøftes noen 

metodiske hensyn og utfordringer i egen studie. 

 

5.1 Reseptivt vokabular 
5.1.1 Forskjeller mellom gruppenes testresultater i BPVS 
Resultatene i egen studie viser at det er statistiske signifikante forskjeller mellom barn med 

hørselshemming og barn med normal hørsel. Barn med hørselshemming viser lavere 

vokabularferdigheter enn barn med normal hørsel. Det er videre signifikante forskjeller innad 

i gruppene hos barn med hørselshemming. Barn med cochleaimplantat skårer lavere enn barn 

med høreapparat. 
 

Enveis variansanalyse viser at forskjellene mellom alle gruppene er signifikant forskjellige 

fra hverandre. Etteranalyse med post-hoc Scheffe viser at forskjellene er klar signifikant 

mellom barn som har hørselshemming og barn som har normal hørsel. Forskjellen innad i 

gruppene med hørselshemming er også signifikant innenfor .05-nivået. 

 

5.1.2 Egne funn i lys av teori og tidligere forskning 
På reseptivt vokabular skårer barn med hørselshemming i eget utvalg betydelig lavere enn 

barn med normal hørsel, slik reseptivt vokabular måles med testen BPVS. Dette funnet 

samsvarer med funn fra flere internasjonale undersøkelser av reseptive språkferdigheter hos 

hørselshemmede barn selv om forskningsopplegg og problemstilling ikke har vært helt det 

samme. Studien til Percy Smith et al. (2013) fant at barn med cochleaimplantat ikke 

oppnådde aldersadekvat språkforståelse eller vokabular, til tross for at majoriteten av barna 

mottok cochleaimplantat innen fylte 18 måneder. Også Fagan og Pisoni (2010) fant at barn 

med cochleaimplantat ligger under gjennomsnittet når det gjelder reseptivt vokabular og at de 

forstår færre ord enn barn med normal hørsel. Barn i deres studie fikk cochleaimplantat 

mellom 1:4 år og 6 år, mens i egen studie er aldersspredningen mellom 6 måneder og 12 år. 
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Det sammenfaller også med funnet til Löfkvist et al. (2014) om at barn med cochleaimplantat 

ikke oppnår aldersadekvat vokabular. I denne studien skårer barn med cochleaimplantat 

signifikant dårligere på reseptivt vokabular enn barn med normal hørsel. Luckner og Cooke 

(2010) undersøkte vokabularkunnskap hos tunghørte og døve barn i skoleløpet og fant i likhet 

med Fagan og Pisoni (2010) og Löfkvist et al. (2014) at elevene hadde et forsinket reseptivt 

vokabular i forhold til jevnaldrende barn med normal hørsel. 

 

Et motstridende funn i forhold til egen studie er gjort av Ching et al. (2013). Ching et al. 

(2013) fant at reseptivt vokabular hos begge gruppene barn med hørselshemming er omtrent 

det samme som forventet hos barn med normal hørsel. At funnet er ulikt egen studie, må tas 

med forbehold. Chings studie er større med et utvalg på 365 barn, opp mot eget som består av 

80 barn med hørselshemming. Et annet motstridende funn er gjort av Law og So (2006). Law 

og So (2006) fant ingen signifikante forskjeller mellom barn med cochleaimplantat og barn 

med høreapparat når det gjaldt vokabularforståelse. Utvalget i dette studiet var betraktelig 

mindre enn eget utvalg med bare sju barn i hver gruppe. Dette kan være av betydning for at 

deres funn ikke samsvarer med våre. 

 

Betydningen av brukstid med cochleaimplantat og høreapparat for reseptivt vokabular 

Eisenberg et al. (2004) sammenligner reseptivt vokabular hos hørselshemmede barn som fikk 

cochleaimplantat eller høreapparat ved 2 til 2:6 års alder. Gruppenes reseptive vokabular 

sammenlignes med barn med normal hørsel. De fant de største forsinkelsene i reseptivt 

vokabular hos barn med cochleaimplantat. I denne studien undersøkte de også barnas 

kronologisk alder og ”hørealderen” definert som tid med cochleaimplantat eller høreapparat 

hver for seg. 

 

Barna med cochleaimplantat skåret under gjennomsnittet da det gjaldt kronologisk hørsel, 

men innenfor normalområdet da de kalkulerte ut fra hørealder. Det kan bety at barn med 

cochleaimplantat har gode strategier og ferdigheter innen reseptivt vokabular selv om 

utviklingen er forsinket. I egen studie har vi forholdt oss til kronologisk alder, men undersøkt 

om operasjonsalderen hos barn med cochleaimplantat kan spille inn på testresultatene. Ideelt 

sett ville vi også undersøkt brukstid med høreapparat, men disse dataene var ikke innhentet. 
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5.2 Forståelse av semantiske likheter 
Her undersøkes først testresultater fra Likheter 1 reseptiv før testresultatene fra Likheter 2 

reseptiv. Deretter drøftes resultatene opp mot teori og tidligere forskning.  

 

5.2.1 Forskjeller mellom gruppenes testresultater på Likheter 1 reseptiv 
Resultatene i egen studie viser ingen signifikante forskjeller mellom gruppene når det gjelder 

Likheter 1 reseptiv. Testresultatene hos gruppen barn med cochleaimplantat var ikke 

normalfordelte nok til at forutsetningene for bruk av variansanalyse ble oppfylt. Vi tok i bruk 

Kruskall-Wallis X, et non-parametrisk mål, for å etteranalysere om det kunne være 

signifikante forskjeller. Vi fant ingen statistisk signifikant forskjell mellom gruppene. 

Slutninger basert på testresultater fra Likheter 1 reseptiv må derfor tolkes med forsiktighet 

når det presenteres og tas med i videre analyse. 

 

5.2.2 Forskjeller mellom gruppenes testresultater på Likheter 2 reseptiv 
Students t-test viser at barn med hørselshemming opp mot barn med normal hørsel har 

signifikante forskjellige testresultater. Innad mellom gruppene med hørselshemming ble det 

derimot ikke funnet noen statistisk signifikant forskjell. 
 

Variansanalysen viser signifikante forskjeller mellom alle gruppenes testskårer når de er 

samlet i samme analyse. Ved etteranalyse med post-hoc Scheffe er forskjellen mellom barn 

med cochleaimplantat og barn med høreapparat ikke signifikant forskjellig. Heller ikke 

mellom barn med høreapparat og barn med normal hørsel er forskjellen statistisk signifikant. 

Den eneste signifikante forskjellen i post-hoc Scheffe er mellom barn med cochleaimplantat 

og barn med normal hørsel. 

 

5.2.3 Egne funn i lys av teori og tidligere forskning 
Forståelse av semantiske likheter ble i egen studie målt med deltestene Likheter 1 reseptiv og 

Likheter 2 reseptiv. Deltestene er alderstilpassede og skal være mål på samme språklige 

ferdighet. Til tross for at vi har benyttet alderstilpassede deltester viser Likheter 1 reseptiv og 

Likheter 2 reseptiv svært ulike resultater. Selv om forskjellene mellom gruppene i Likheter 1 

reseptiv ikke er statistisk signifikant ser vi deskriptivt at barn med cochleaimplantat skårer 

høyt på deltesten. Denne gruppen barn gjør det best av alle gruppene i Likheter 1 reseptiv, 

nært etterfulgt av gruppen barn med normal hørsel. I Likheter 2 reseptiv gjør barn med 
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cochleaimplantat det svakest av alle gruppene barn, mens barn med normal hørsel gjør det 

gjennomsnittlig best av alle. Denne siste tendensen i Likheter 2 reseptiv er den samme som 

fremtrer i resultatene fra testen BPVS for reseptivt vokabular. 

 

Testresultatet fra barn med cochleaimplantat i Likheter 1 reseptiv sammenfaller med en 

studie av Löfkvist et al. (2014). Studien fant at selv om barn med cochleaimplantat oppnår 

svakere resultat på tester for reseptivt vokabular, viser de normale profiler når det gjelder 

semantiske ferdigheter i deres studie. De semantiske ferdighetene ble undersøkt gjennom 

barnets evne til visuelt og auditivt identifisere et medlem av en semantisk kategori. 
 

Studien av Rönnberg et al. (2011) kan relateres til egne testresultater fra Likheter 2 reseptiv. 

De fremmer betydningen sensoriske tap har for prosessering og forståelse av språk. Barn med 

sensoriske tap, som hørselshemming, kan ha vansker med effektiv tilgang til det semantisk 

langtidsminne. Den mest effektive signalbehandlingen av lyder er ikke via vokabular, men 

via en raskere rute direkte til det semantiske langtidsminnet. Ut fra denne studien kan det 

forventes at barn med hørselshemming gjøre det svakere på tester som omhandler semantikk. 

Dette stemmer med testresultatene fra deltesten Likheter 2 reseptiv i egen studie. Her skårer 

begge grupper av barn med hørselshemming noe svakere enn barn med normal hørsel. 

 

Deltestene Likheter 1 reseptiv og Likheter 2 reseptiv gir forskjellige resultater. Barn med 

cochleaimplantat skårer høyest på Likheter 1 reseptiv og lavest på Likheter 2 reseptiv. Det er  

overraskende at det er så ulike testresultater blant gruppene på disse deltestene. Dette kan 

skyldes at barn mottar visuell støtte i Likheter 1 reseptiv, mens i Likheter 2 reseptiv 

presenteres ordene kun muntlig. 
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Figur 5.1 Eksempel på en oppgave med visuell støtte i Likheter 1 reseptiv i CELF (Semel et al., 2013) 
 

 
Ulike studier viser at døve personer kan kompensere visuelt for hørselstapet sitt. Champoux 

et al. (2009), Doucet et al. (2006) og Sadato et al. (2005) har i sine studier funnet at personer 

med cochleaimplantat fortsatt støtter seg til etablerte visuelle mønstre, selv når de har fått 

tilgang til auditive signaler etter implantasjon. Funnene støttes av Gustafsson et al. (2007) 

som hevder at barn som er døve grunnet genetikk klarer seg bedre enn andre døve barn og 

også bedre enn hørende barn på non-verbale tester som dreier seg om visuelle oppgaver. 

Dette kan være en mulig forklaring på at barna med cochleaimplantat gjør det best av alle 

gruppene på Likheter 1 reseptiv. 

 

I følge Semel et al. (2013) skal testene Likheter 1 reseptiv og Likheter 2 reseptiv måle det 

samme. Forskjellene i utformingen av testene skyldes alderstilpasning. Det er derfor rimelig å 

forvente at testresultatene skulle samstemt mer enn de gjør i egen studie. Ideelt burde vi 

undersøkt om forskjellene mellom resultatene på Likheter 1 reseptiv og Likheter 2 reseptiv 

var signifikante innad i gruppene, men dette er ikke gjort grunnet tidsmangel. 
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5.2.4 Sammenheng mellom måleinstrumentene British Picture Vocabulary 

Scale og Likheter 1 reseptiv 
Vi fant få signifikante korrelasjoner mellom måleinstrumentene British Picture Vocabulary 

Scale, Likheter 1 reseptiv og Likheter 2 reseptiv i egen studie. Vi har imidlertid funnet én 

korrelasjon mellom BPVS og Likheter 1 reseptiv. Denne finner vi hos både gruppen barn 

med høreapparat og hos gruppen barn med normal hørsel.  
 

I tidligere forskning ser vi ulike sammenhenger mellom reseptivt vokabular og semantikk 

som kan være med på å forklare denne korrelasjonen. Rönnberg et al. (2011) skriver om 

sammenhengen mellom vokabular og semantikk, og forklarer at ved effektiv tolkning av 

signaler og ord “låses” vokabularet slik at det semantiske langtidsminnet raskt kan hentes 

frem. Det gjør at man bruker mindre tid på å undersøke hva ord betyr i vokabularet, men 

kobler i stedet ordet direkte til forståelsen i den semantiske langtidshukommelsen. 

 

Mogford-Bevan (1993) nevner også en sammenheng mellom vokabular og semantikk. Barn 

med hørselstap har en mer begrenset tilgang til ord noe som kan bidra til forsinkelser av 

semantiske ferdigheter. Har barn derimot et godt utviklet ordforråd vil dette kunne bidra 

positivt på semantiske ferdigheter. Dette kan være en mulig årsak til de positive 

korrelasjonene mellom måleinstrumentene BPVS og Likheter 1 reseptiv i egen studie. 

 

5.3 Bakgrunnsvariabler 
Ulike bakgrunnsvariabler kan spille inn på gruppenes testresultater, og er derfor av betydning 

for tolkning av egne funn. Eventuelle sammenhenger mellom testresultater og 

bakgrunnsvariabler som tidspunkt for hørselstap, taleoppfattelse, grad av hørselstap, 

operasjonsalder og non-verbal intelligens vil drøftes. 

 

5.3.1 Sammenheng mellom reseptive språkferdigheter og tidspunkt for 

hørselstap 
Hørselstapets innvirkning på språk avhenger blant annet av når hørselstapet inntreffer 

(Huttunen et al., 2007). Det er derfor interessant å se nærmere på hvilken innvirkning om 

barn er prelingvalt eller postlingvalt tunghørte/døve har på måleinstrumentenes resultater. 

Vi har ikke funnet signifikante forskjeller med analyse, men resultatene viser allikevel en 

tendens. 
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Testene BPVS og Likheter 1 reseptiv er begge tester som tilbyr barn visuell støtte i form av 

bilder. Barn som er prelingvalt tunghørte/døve skårer bedre enn postlingvalt tunghørte/døve 

på disse to testene. Barn i kategorien postlingvalt tunghørte/døve skårer best på Likheter 2 

reseptiv, en test som ikke tilbyr visuell støtte. Denne tendensen kan ses i lys av teori om bruk 

av visuell kompensering hos døve personer og hvordan denne gruppen beholder sin styrkede 

evne til bruk av visuell støtte selv etter implantasjon (Champoux et al., 2009; Doucet et al., 

2006; Gustafsson et al., 2007; Sadato et al., 2005). 

 

5.3.2 Sammenheng mellom reseptive språkferdigheter og taleoppfattelse 
Taleoppfattelse målt ved enstavelsesord korrelerer signifikant med resultater på 

vokabularferdigheter målt med BPVS og Likheter 1 reseptiv hos barn med høreapparat. Dette 

viser at bedre taleoppfattelse kan ha sammenheng med bedre skårer på disse to testene for 

denne gruppen barn. Man kunne anta at den samme sammenhengen mellom taleoppfattelse 

og skårer på måleinstrumentene skulle finnes hos barn med cochleaimplantat. Her fant vi 

ingen signifikante korrelasjoner. Andersson et al. (2007) skriver at det er stor 

individvariasjon når det gjelder grad av taleoppfattelse etter operasjon. En slik 

individvariasjon kan være en mulig forklaring på at det ikke ble funnet en sammenheng 

mellom taleoppfattelse og språktester hos barn med cochleaimplantat i eget utvalg. Når det 

gjelder barn med høreapparat er korrelasjonen signifikant basert på en spredning fra 40 til 

100 % oppfattede ord. Spredningen er størst hos barn med høreapparat og dette kan være en 

årsak til korrelasjonen. 

 

5.3.3 Sammenheng mellom reseptive språkferdigheter og grad av 

hørselstap hos barn med høreapparat 
Litteratur om hørselstap og språk viser til at hørselstapets innvirkning på språk også avhenger 

av hvor stort hørselstapet er (Huttunen et al., 2007). Pearsons korrelasjonsanalyse viser ingen 

signifikante korrelasjoner mellom barns grad av hørselstap og testskårer i egen studie. Det er 

imidlertid en moderat, men ikke signifikant sammenheng mellom grad av hørselstap og 

skårene på Likheter 2 reseptiv. Desto mindre hørselstap, desto høyere skårer på semantiske 

ferdigheter oppnådde barna. Samme tendens finner vi hos Wake et al. (2005) der barn med 

store hørselstap oppnår lavere skårer på tester som måler reseptivt vokabular enn barn med 

mild grad av hørselstap hos barn med høreapparat. 
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5.3.4 Alder ved implantasjon hos barn med cochleaimplantat 
I egen studie har vi undersøkt om operasjonsalder har innvirkning på testresultatene hos barn 

med cochleaimplantat. Gjennomsnittlig operasjonsalder i egen studie er 38 måneder, og vi 

fant få signifikante korrelasjoner mellom operasjonsalderen og testresultatene i egen studie.  

 

Vi fant én sterk signifikant korrelasjon mellom operasjonsalder for barn med 

cochleaimplantat og deres skårer på Likheter 1 reseptiv. Det er i denne deltesten barn med 

cochleaimplantat oppnår de høyeste gjennomsnittlige skårene av alle gruppene barn. Dette 

funnet samsvarer med annen forskning på feltet om operasjonsalder. Det er flere studier som 

viser til at tidlig implantasjon av cochleaimplantat har god effekt på språkutviklingen hos 

barn med cochleaimplantat (Blamey et al., 2001; Fagan & Pisoni, 2010; Shepherd et al., 

1997; Sharma et al. 2002; Yoshinaga-Itano et al.,1998; Wie, 2010). 
 

Tidlig operasjonsalder bidrar til tidlig intervensjon. Blamey et al. (2001) fremhever 

viktigheten av fokusert og effektiv språktrening som vil kunne gi en stabil forbedring i 

språklige prestasjoner hos barn med hørselshemming. 
 

Sett i lys av tidligere forskning på dette området skulle det også være en sammenheng 

mellom operasjonsalder hos barn med cochleaimplantat og flere av måleinstrumentene, men 

det fant vi ikke i egen studie. Grunnen til dette kan ha noe med forskjellig gjennomsnittlig 

operasjonsaldre i egen og andre studie, og andre ulikheter ved forskningsopplegg. 

 

5.3.5 Testresultater knyttet til non-verbal intelligens 
I egen studie var ett inklusjonskriterie satt ved standardskåre 75 eller bedre på non-verbal 

intelligens målt med Raven. Hos barn med høreapparat og barn med normal hørsel var det 

signifikante korrelasjoner mellom testresultatene på BPVS og non-verbal intelligens. For 

barn med cochleaimplantat fant vi ingen signifikante korrelasjoner mellom non-verbal 

intelligens og språktestene. 

 

Kognitive funksjoner, spesielt arbeidsminne, har betydning for taleoppfattelsen og de 

kognitive funksjonene bidrar til å optimere lytting med høreapparat. Etter 

cochleaimplantasjon er det ulikt hvordan individer oppfatter og forstår tale, og utviklingen 

kan til en viss grad forklares med deres individuelle variasjoner i kognitive funksjoner 

(Andersson et al., 2007). Ved optimal utnyttelse av høreapparatet og cochleaimplantat kan 
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man anta at dette bidrar til en bedre vokabularkunnskap hos barnet. Barn som eksponeres for 

nye ord lærer flere ord (Hoff, 2003). Det kan også tenkes at barn som har en høyere non-

verbal intelligens klarer å utnytte denne i forståelsen av språk. 

 

5.4 Metodiske hensyn og utfordringer i egen oppgave 
Enhver studie har sine begrensninger, og har alltid muligheter for forbedring. Som 

testbrukere må vi være bevisste ulike forhold ved måleinstrumentene British Picture 

Vocabulary Scale, Likheter 1 reseptiv og Likheter 2 reseptiv og utfordringer ved selve 

datainnsamlingen. 

 

5.4.1 Forskning på reseptive språkferdigheter 
For å få frem variasjon i barns vokabular må barna observeres i mange lignende situasjoner 

(Tetzchner et al. 2011). Barn vokser dessuten opp i ulike miljø og lærer derfor ulike ord ut fra 

miljøet man er del av. Spør man etter ord som er lite brukt i barnas miljø kan man feilaktig 

tro at barnet har begrenset vokabular og derfor bør man være forsiktig med å tillegge studier 

av vokabular for stor vekt (Tetzchner et al., 2011). Det er viktig å være bevisst at en 

kartleggingsprøve som BPVS kun representerer et avgrenset område av barnets vokabular 

(Lyster et al., 2010). Det medfører at vi bør være varsomme med hensyn til de slutningene vi 

trekker basert på testresultater fra BPVS. Vi kan derfor kun uttale oss om språkferdigheter i 

reseptivt vokabular ut fra dette måleinstrumentet. 
 

BPVS innhenter kunnskap om ordforrådets bredde, som vil si hvor mange ord barn forstår, 

og ikke dybden av ordforståelsen som handler om hvor mange ord barnet bruker aktivt 

(Lyster et al., 2010). Det er likevel mange studier (Blamey et al., 2001; Eisenberg et al., 

2004; Löfkvist et al., 2014; Percy-Smith et al., 2013) som velger å benytte British Picture 

Vocabulary Scale eller den tilsvarende versjonen Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) i 

undersøkelse av reseptivt vokabular. I likhet med disse studiene har vi ansett testen som et 

egnet måleinstrument for egen studie og formål. 
 

Likheter 1 reseptiv og Likheter 2 reseptiv fra CELF måler barns ferdigheter innenfor 

semantiske likheter. Dette måleinstrumentet går mer i dybden av det reseptive språket enn det 

BPVS gjør. Derfor kan vi si at BPVS og Likheter 1 reseptiv og 2 reseptiv er 

måleinstrumenter som utfyller hverandre når det gjelder reseptive språkferdigheter. 
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Med bakgrunn i testens bildestøtte kan det diskuteres om Likheter 1 reseptiv er et rent 

språklig mål. Dette kan ses i tilknytning med egne funn og studier vi fant i forhold til visuell 

kompensering hos barn med cochleaimplantat (Champoux et al., 2009; Doucet et al., 2006; 

Gustafsson et al., 2007; Sadato et al., 2005). Likheter 1 reseptiv er fortsatt et språklig mål i en 

språktest, selv om deltesten er konstruert med visuell bildestøtte. På den annen siden er det 

mulig at det kan forstyrre for språklige mål dersom svarene delvis baseres på den visuelle 

informasjonen. Samtidig skal barnet finne semantiske likheter i denne deltesten, ikke svare på 

hva som er visuelt likt. Barnet må derfor ha kunnskap om semantisk kategorisering for å 

oppnå riktig svar. 
 

Et annet spørsmål er om testene i egen studie er de rette for å undersøke reseptive 

språkferdigheter hos barn med hørselstap. Ingen av testene vi benytter er standardiserte og 

normerte for barn med hørselstap. At testene ikke er tilpasset barn med hørselstap kan 

innvirke på resultatene til barna dersom hørselstapet innvirker på testsituasjonen slik at testen 

ikke riktig måler det den er ment å måle. Siden vi i egen studie ønsker å sammenligne barn 

med hørselshemming mot barn med normal hørsel er det hensiktsmessig å ta i bruk tester som 

er normerte for norske typisk utviklede barn. Norsk normering av testene er en styrke for 

oppgavens reliabilitet. 

 

5.4.2 Utfordringer ved det innsamlede materialet 
Enkelte av barna som deltok i hovedstudien måtte gjennomføre hele testbatteriet på samme 

dag. Dette gjaldt særlig barn med høreapparat som ble testet ved høresentralene ved St. Olavs 

hospital og Sørlandet Sykehus. Vi observerte at noen barn syntes dette var slitsomt og 

utfordrende for konsentrasjonen, selv om de fikk ta pauser underveis. Barn med normal 

hørsel fikk hovedsakelig delt opp testingen slik at testingen foregikk over to ulike dager. Det 

er en mulighet at dette kan ha påvirket testresultatene til barn med høreapparat negativt. For å 

forebygge dette kunne man ha sørget for at barn med høreapparat også fikk delt opp 

testbatteriet eller man burde hatt det med i betraktningen ved analyse av resultatene. 
 

I alle studier vil det være varierende grad av målefeil. Mange testledere har vært involvert i 

hovedstudien og det er individuelle forskjeller på hvordan man administrerer en test selv om 

det er gjort tiltak for å sikre lik gjennomføring. Det vil også alltid være mange muligheter for 

menneskelige feil i en studie. Dette inkluderer at testleder kan regne feil ved skåring eller det 

kan ha blitt feil ved innlegging av data i matrisene. 
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Det har vært et stort tidspress å få innhentet data innen tidsfristen for innlevering av 

masteroppgaver ved Universitetet i Oslo. Tidspress, og at 11 studenter og tre 

forskningsassistenter har vært involvert i innsamling og skåring av data, har medført at 

risikoen for feil i skåring har vært til stede. Slike feil er for eksempel at to barn har fått feil 

skåre på BPVS innlagt i matrisen. Disse oppdagede feilene ble rettet opp i egen matrise før 

analyser ble gjennomført. Det kan imidlertid være feil som ennå ikke er oppdaget, og dette 

må tas med i betraktning av resultatene. 

 

5.5 Generalisering av funn 
Funn i egen studie gjelder barn mellom 5 og 12:11 år som har non-verbal intelligens over 75, 

ingen andre kjente tilleggsvansker og minst én forelder med norsk som morsmål. Dette 

utvalget representerer nødvendigvis ikke andre barn med hørselshemming i den norske 

befolkningen. 

 

Vi har inkludert 47 barn med cochleaimplantat, 33 barn med høreapparat og 51 barn med 

normal hørsel i egen studie. Dette antallet er ikke stort sett i forhold til studier fra Yoshinaga-

Itano et al. (1998) som inkluderer 150 barn med hørselshemming, Wake et al. som inkluderer 

89 barn med høreapparat eller Ching et al. (2013) som inkluderer 365 barn med 

cochleaimplantat eller høreapparat. Enkelte studier har betraktelig færre barn inkludert i sine 

undersøkelser, for eksempel Law og So (2006) med 14 barn og Fagan og Pisoni (2010) med 

23 barn. Sett i forhold til dette har vi i egen studie allikevel et utvalg av en viss størrelse. 

 

Egne funn kan gi indikasjoner på reseptive språkferdigheter hos barn med hørselshemming i 

Norge som matcher inklusjons– og eksklusjonskriterier for utvalget i egen studie. 
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6  Oppsummering og refleksjon 
 

6.1 Oppsummering 
I egen studie har vi undersøkt reseptive språkferdigheter hos barn med hørselshemming sett 

opp mot barn med normal hørsel. Vi har søkt å avdekke eventuelle forskjeller i reseptive 

språkferdigheter hos barn med cochleaimplantat, barn med høreapparat og barn med normal 

hørsel. 

 

Utvalget i egen studie inkluderer 47 barn med cochleaimplantat, 33 barn med høreapparat og 

51 barn med normal hørsel. De tre gruppene er forsøkt matchet gruppevis på alder og kjønn. 

Barnas reseptive språkferdigheter ble undersøkt ved bruk av vokabulartesten BPVS og 

deltestene Likheter 1 reseptiv og Likheter 2 reseptiv fra CELF. 

 

Analyser viser signifikante forskjeller mellom alle tre gruppene når det gjelder reseptivt 

vokabular målt med BPVS. Barn med normal hørsel oppnår høyeste skåre og av gruppene 

barn med hørselshemming skårer barn med høreapparat noe høyere enn barn med 

cochleaimplantat på reseptivt vokabular. Egne funn om forskjellene i reseptivt vokabular 

blant gruppene samsvarer med funn fra flere internasjonale studier. 

 

Analyser av Likheter 1 reseptiv ga ingen signifikante forskjeller, men deskriptivt oppnådde 

barn med cochleaimplantat høyest gjennomsnittsskåre av gruppene. Noen studier viser at 

barn med cochleaimplantat kompenserer for mangel på auditiv informasjon med bruk av 

visuelle evner. Dette kan være en mulig forklaring på resultatet da Likheter 1 reseptiv tilbyr 

visuell støtte. 

 

Når det gjelder Likheter 2 reseptiv skårer barn med normal hørsel høyest og barn med 

cochleaimplantat lavest. Variansanalyse viser signifikante forskjeller mellom alle tre 

gruppene når det gjelder Likheter 2 reseptiv. Barn med normal hørsel gjør det best etterfulgt 

av barn med høreapparat. Barn med cochleaimplantat skårer lavest og vi ser den samme 

tendensen som i BPVS. 
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Det er en sammenheng mellom måleinstrumentene, men bare hos barn med høreapparat og 

barn med normal hørsel, mellom BPVS og Likheter 1 reseptiv. 

 

Korrelasjonsanalyser av relevante bakgrunnsvariabler viser at det er en sammenheng mellom 

taleoppfattelse og testresultatene på BPVS og Likheter 1 reseptiv hos barn med høreapparat. 

Operasjonsalder hos barn med cochleaimplantat korrelerer positivt med skårer på Likheter 1 

og indikerer en sammenheng med tidlig implantasjonsalder og bedre semantisk forståelse. 

For barn med høreapparat og barn med normal hørsel viser resultatene videre en signifikant 

sammenheng mellom non-verbal intelligens og vokabularferdigheter målt med BPVS. 

 

Vi undersøkte om tidspunkt for hørselstap hadde betydning for testresultatene til barn med 

hørselshemming. Det ble ikke funnet signifikante forskjeller mellom pre– og postlingvalt 

tunghørte eller døve barn. Det var en moderat, men ikke signifikant sammenheng mellom 

barn med høreapparat og skårer på Likheter 2 reseptiv. 

 

Oppsummert ser vi at barn med normal hørsel har signifikant bedre reseptive 

språkferdigheter enn barn med hørselshemming. Barn med høreapparat synes samlet å ha noe 

bedre reseptive språkferdigheter enn barn med cochleaimplantat. 

 

6.2 Veien videre 
Barn med cochleaimplantat viser i egen studie en tendens til lavest gjennomsnittlig 

testresultat, bortsett fra ved forståelse av semantiske likheter i Likheter 1 reseptiv, en test med 

visuell støtte. En mulighet kunne være observasjon av barn med cochleaimplantat kvalitativt 

for å undersøke på hvilken måte barna utnytter visuell kompensering i testsituasjonen. Dette 

er det ikke tid eller rom for i egen studie, men hadde vært interessant å utforske videre. 
 

Flere studier viser at det er en stabil sammenheng mellom vokabular og utvikling av 

lesekunnskaper (Cunningham & Stanovich, 1997; Luckner & Cooke, 2010; Tabor et al., 

2001). Det kunne derfor vært interessant å utforske dette videre ved å se på sammenhengen 

mellom de reseptive språkferdighetene reseptivt vokabular og forståelse av semantiske 

likheter opp mot senere leseferdigheter hos utvalget i egen studie. 
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Tomblin et al. (2014) fant at barn med høreapparat i likhet med barn med cochleaimplantat 

vil kunne oppnå bedre språkutvikling ved å motta høreapparat tidlig. Dette ligger utenfor vårt 

område å undersøke her. Vi kunne også ha undersøkt effekten av språklig intervensjon i egen 

studie. Fokusert og effektiv språktrening hos barn med cochleaimplantat og barn med 

høreapparat gir i følge Blamey et al. (2001) bedret språkutvikling. 
 

Det er generelt behov for mer og systematisk forskning på barn med hørselshemming, ikke 

bare ved å kartlegge forskjeller og undersøke hva de skårer, men lete etter faktorer som kan 

predikere ulike språkferdigheter. 
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv til foresatte 
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 
 
”Undersøkelse av taleoppfattelse, språkferdigheter og livskvalitet hos personer som har fått 
cochleaimplantat (CI) som barn” er et større prosjekt hvor vi nå rekrutterer tre nye grupper av barn.  
 
Dette er såledels en forespørsel til deg og ditt barn om å være en del av en referansegruppe i 
forskningsprosjektet. I prosjektet skal vi ha tre referansegrupper: 1) barn som bruker høreapparat,  
2) barn som har språkvansker og 3) barn som har normal hørsel og følger normal språkutvikling. Ved å 
inkludere disse referansegruppene er målet å få mer kunnskap om språk, hørsel og statistisk læring hos 
barn som bruker CI, høreapparat eller har språkvansker. 
 
Bakgrunn og hensikt 
Fra 1988 og frem til 2014 er det ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet (OUS), om lag 580 døve 
og sterkt hørselshemmede barn under 18 år som har fått cochleaimplantat (CI). Et cochleaimplantat er 
et hjelpemiddel som kan gi døve og sterkt hørselshemmede bedre hørsel. På oppdrag fra 
Helsedirektoratet er CI-enheten ved OUS og Universitetet i Oslo i gang med en studie som skal gi mer 
kunnskap om hørsel, språk og livskvalitet hos de som har fått CI som barn. I tillegg til barn med CI 
ønsker man å inkludere en gruppe med barn som bruker høreapparat, en gruppe med barn som har 
språkvansker og en gruppe barn som har normal hørsel, for å få mer kunnskap om også disse barnas 
språklige ferdigheter og livskvalitet. Formålet med studien er å innhente kunnskap slik at en kan gi 
best mulig oppfølging til alle barn og unge voksne med hørselstap eller språkvansker.�
 
Hva innebærer studien 
Referansegruppen vil gjennomføre ulike tester innen språk og kognisjon, samt en hørselstest. For barn 
med hørselstap vil det innhentes audiogram som viser graden av hørselstapet, eventuelt vil dette bli 
gjort av oss som gjennomfører undersøkelsen. Videre vil dere som foresatte få spørsmål omkring 
barnets trivsel og velvære i dagliglivet. Dette innebærer å svare på spørreskjema som kan fylles ut 
enten i samarbeid med oss som gjennomfører undersøkelsen eller selvstendig. Undersøkelsen deles 
opp i to deler. Første del vil finne sted på Rikshospitalet, mens andre del kan gjennomføres der det er 
mest praktisk for deltakerne, for eksempel hjemme eller på barnets skole/skolefritidsordning. Samlet 
vil deltagelsen ta opp til fire timer. 
 
Mulige fordeler og ulemper 
Deltagelsen i prosjektet vil innebære at det må settes av noe tid til å gjennomføre overnevnte 
tester. Det må beregnes at deltagelsen kan ta opp til fire timer. Det er ellers ikke noen ulemper eller 
fordeler ved å delta i forskningsprosjektet.  
 
Hva skjer med informasjonen om deg? 
Informasjonen som registreres om barnet skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. 
All informasjon vil bli behandlet uten navn, fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende 
opplysninger. En kode knytter barnets til dets opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun 
autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til 
barnet. Det vil ikke være mulig å identifisere barnet i resultatene av studien når disse publiseres. Data 
innhentet i forbindelse med gjeldende undersøkelse vil slettes ved prosjektslutt i 2023. 
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Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Du og ditt barn kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke 
deres samtykke til å delta i studien. Dersom dere ønsker at barnet skal delta, undertegner du 
samtykkeerklæringen på siste side. Om dere nå sier ja til å delta, kan dere senere trekke tilbake deres 
samtykke. Dersom dere senere ønsker å trekke dere eller har spørsmål til studien, kan dere kontakte 
oss på telefon 23 07 62 59/ 95 76 99 53. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ona Bø Wie         Janne von Koss Torkildsen       Marit Enny Gismarvik 
Prosjektleder          Førsteamanuensis Universitetet i Oslo  Christiane Haukedal 
Professor Universitetet i Oslo                    Forskningsassistenter 
                
 
                            
                               
              
         
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ytterligere informasjon om studien finnes i kapittel A – utdypende forklaring av hva studien 
innebærer. 
Ytterligere informasjon om personvern, økonomi og forsikring finnes i kapittel B – Personvern, 
økonomi og forsikring.  
 
Samtykkeerklæring følger etter kapittel B. 
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Kapittel A- utdypende forklaring av hva studien innebærer 
• Tidsskjema – hva skjer og når skjer det? 

o Studien vil gjennomføres i perioden 2014 til 2023. Deltakelse i undersøkelsen vil ta opptil 
fire timer og gjennomføres på avtalt sted. 

 
• Mulige fordeler 

o Det er ikke noen spesielle fordeler ved å delta i studien. 
 

• Mulige ubehag/ulemper 
o Det fører ikke til spesielle ubehag å delta i studien.  
 

• Spesielle interesser i studien 
o Helsedirektoratet er spesielt interessert i å få kunnskap om hvordan CI fungerer for 

personer med hørselshemning.  
 

• Kartlegging av hørsel og språk 
o Språkferdigheter, inkludert reseptivt og ekspressivt språk (Clinical Evaluation of Language 

Fundamentals -4)  
o Arbeidsminne (Clinical Evaluation of Language Fundamentals-4) 
o Vokabulargjenkjenning (British Picture Vocabulary Scale II) 
o Ikke-verbal problemløsning (Raven Standard/Coloured Progressive Matrices) 
o Ordavkoding (Test of Word Reading Efficiency) 
o Sekvenslæring (Visuell) 
o Hørselstest (Ved hjelp av audiometri eller otoakustiske emisjoner)  
 

• Undersøkelsene medfører ikke risiko og gir ingen bivirkninger. 
 
• Deltakere i studien har ansvar for å gjennomføre testene.  
 
• Deltakerne vil bli orientert så raskt som mulig dersom det blir gjort endringer i studien som 

kan påvirke ønsket om å delta. 
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Kapittel B - Personvern, økonomi og forsikring 
 
Personvern 
Opplysninger som registreres om ditt barn er anonymisert, og barnets navn blir erstattet med en kode. 
Resultatene fra alle testene og svarene på spørreskjemaet vil bli registrert i en egen database. OUS ved 
administrerende direktør er databehandlingsansvarlig. 
 
Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg og sletting av prøver  
Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om 
ditt barn. Barn over 12 år kan imidlertid nekte foreldre innsyn i opplysningene de har avgitt. Du har 
videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. Dersom du trekker deg 
fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre opplysningene 
allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.  
 
Økonomi  
Studien gjennomføres på oppdrag fra Helsedirektoratet og er finansiert av Helsedirektoratet, OUS og 
Universitetet i Oslo. 
 
Forsikring 
Det er ikke opprettet særskilte forsikringsordninger for denne undersøkelsen. De ordinære 
forsikringsordninger som gjelder for drift ved OUS gjelder.   
 
Informasjon om utfallet av studien 
Resultatet av studien vil være fritt tilgjengelig for deltakerne i form av publiserte artikler på norsk og 
engelsk og i foredrag til foreldre og fagfolk innen hørselsomsorgen. CI-enheten vil på oppfordring 
også oversende slike resultater til den enkelte deltaker.  
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Samtykke til deltakelse i studien 
 
 
(sett ring rundt svaret)    Jeg er villig til at mitt barn deltar i studien: Ja / Nei      
 
 
 
 
---------------------------------------------------            ----------------------------------------------------- 
(Foresattes navn, dato)             (Foresattes navn, dato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert, rolle i studien, dato) 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv til barn 
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Forespørsel om deltakelse i referansegruppen til 
forskningsprosjektet ”Undersøkelse av taleoppfattelse, 
språkferdigheter og livskvalitet hos personer som har 

fått cochleaimplantat (CI) som barn” 
 
 
 
Til deg som er 8-12 år og som har høreapparat  
 
Bakgrunn og hensikt 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en undersøkelse om hvordan du synes det er å bruke 
høreapparat. Vi gjør nå en undersøkelse om hvordan barn med CI har det, men vi vil også vite hvordan 
barn som har høreapparat har det.  Vi håper denne undersøkelsen vil gjøre det bedre for de som har 
hørselshemming i samfunnet vårt.  
 
Hva innebærer studien?  
Det å være med i studien innebærer at du gjør noen oppgaver sammen med en av oss som jobber i 
prosjektet. Du vil for eksempel finne frem til ulike bilder, løse noen gåter, forklare hva ting er (som for 
eksempel ”hva er en hatt?”), og å finne hvilken figur som passer sammen med en annen figur. Du vil 
også få spørsmål om hvordan du synes det er å ha et høreapparat og hvordan du synes det er på skolen 
og hvordan du har det sammen med andre.  
 
Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg?  
Alle opplysningene om deg vil bli behandlet slik at ingen andre enn foreldrene dine og vi som gjør 
undersøkelsen vet hvem som har gitt oss opplysningene. Når undersøkelsen er ferdig, vil ingen kunne 
finne frem til hvem som har gitt opplysningene.  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn bli enig med dine 
foresatte at du ikke vil være med i studien.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ona Bø Wie      Marit Enny Gismarvik 
Prosjektleder      Christiane Haukedal     
Professor Universitetet i Oslo   Forskningsassistenter     
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Forespørsel om deltakelse i referansegruppen til 
forskningsprosjektet ”Undersøkelse av taleoppfattelse, 
språkferdigheter og livskvalitet hos personer som har 

fått cochleaimplantat (CI) som barn” 
 
 
 
Til deg som er 8-12 år  
 
Bakgrunn og hensikt 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i referansegruppen til et forskningsprosjekt hvor vi undersøker 
hvordan de som bruker Cochleaimplantat (CI) har det. CI er et hjelpemiddel som kan gi døve og sterkt 
hørselshemmede bedre hørsel. De som blir med i referansegruppen må høre normalt. Vi håper at denne 
undersøkelsen vil gjøre det bedre for de som har hørselshemming i samfunnet vårt.  
 
Hva innebærer studien?  
Det å være med i studien innebærer at du gjør noen oppgaver sammen med en av oss som jobber i 
prosjektet. Vi vil blant annet spørre deg om du kan løse noen oppgaver som for eksempel å finne frem 
til ulike bilder og å finne hvilken figur som passer sammen med en annen figur. Vi vil også undersøke 
hørselen din. Du vil også få spørsmål hvordan du synes det er på skolen og hvordan du har det sammen 
med andre.  
 
Hva skjer med prøvene og informasjonen om deg?  
Alle opplysningene om deg vil bli behandlet slik at ingen andre enn foreldrene dine og vi som gjør 
undersøkelsen vet hvem som har gitt oss opplysningene. Når undersøkelsen er ferdig, vil ingen kunne 
finne frem til hvem som har gitt opplysningene.  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn bli enig med dine 
foresatte at du ikke vil være med i studien.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ona Bø Wie      Marit Enny Gismarvik 
Prosjektleder      Christiane Haukedal     
Professor Universitetet i Oslo   Forskningsassistenter     
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Vedlegg 3: Resultater 
 
Students t-test over testskårer etter kategoriseringen pre– og postlingval tunghørte/døve ved 
hjelp av Pearsons r korrelasjonsanalyse 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

BVPS Sta. skåre 
norske normer 

Equal 
variances 
assumed 

.517 .474 .530 78 .597 2.254 4.250 -6.207 10.716 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  .573 31.233 .571 2.254 3.937 -5.772 10.281 

Likheter 1 
Reseptivt 
Sta.skå  

Equal 
variances 
assumed 

.296 .590 .560 31 .580 .830 1.483 -2.195 3.855 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  .529 10.882 .607 .830 1.569 -2.628 4.288 

Likheter 2 
Reseptivt 
Sta.skå  

Equal 
variances 
assumed 

1.814 .186 
-

.303 
40 .763 -.394 1.300 -3.021 2.233 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  -
.385 

19.521 .705 -.394 1.024 -2.533 1.745 
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Korrelasjon mellom grad av hørselstap og testskårer ved hjelp av Pearsons r 

korrelasjonsanalyse                       
Correlations 

 

British Picture 
Vocabulary Scale 

Likheter 1 reseptiv Likheter 2 reseptiv 

Grad av hørselstap Pearson 
korrelasjon 

 Sig.  

 
.026 

 
.887 

 
.187 

 
.457 

 
.-.460 

 
.085 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
Korrelasjon mellom grad av hørselstap og enstavelsesord ved hjelp av Pearsons r 
korrelasjonsanalyse 
 

Correlations 

 
Grad av 

hørselstap Enstavelsesord,  

Grad av hørselstap Pearson Correlation 1 .439* 

Sig. (2-tailed)  .011 

N 33 33 

Enstavelsesord Pearson Correlation .439* 1 

Sig. (2-tailed) .011  

N 33 33 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Korrelasjon mellom måleinstrumentene ved hjelp av Pearsons r korrelasjonsanalyse 
 

Correlations 

Gruppe 

BVPS 
Sta,skå 

norske n. 

Likheter 1 
Reseptivt 
Sta.skå  

Likheter 2 
Reseptivt 
Sta.skå  

CI BVPS Sta.skåre 
norske normer 

Pearson Correlation 1 .023 .286 

Sig. (2-tailed)  .934 .149 

N 47 15 27 

Likheter 1 Reseptivt 
Sta.skå  

Pearson Correlation .023 1 .a 

Sig. (2-tailed) .934  . 

N 15 15 0 

Likheter 2 Reseptivt 
Sta.skå  

Pearson Correlation .286 .a 1 

Sig. (2-tailed) .149 .  

N 27 0 27 

HA BVPS Sta.skåre 
norske normer 

Pearson Correlation 1 .577* .395 

Sig. (2-tailed)  .012 .145 

N 33 18 15 

Likheter 1 Reseptivt 
Sta.skå  

Pearson Correlation .577* 1 .a 

Sig. (2-tailed) .012  . 

N 18 18 0 

Likheter 2 Reseptivt 
Sta.skå  

Pearson Correlation .395 .a 1 

Sig. (2-tailed) .145 .  

N 15 0 15 

NH BVPS Sta. skåre 
norske normer 

Pearson Correlation 1 .467* .364 

Sig. (2-tailed)  .014 .080 

N 51 27 24 

Likheter 1 Reseptivt 
Sta.skå  

Pearson Correlation .467* 1 .a 

Sig. (2-tailed) .014  . 

N 27 27 0 

Likheter 2 Reseptivt 
Sta.skå  

Pearson Correlation .364 .a 1 

Sig. (2-tailed) .080 .  

N 24 0 24 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 
 
 


