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Sammendrag 
 

Bakgrunn, formål og problemstilling: Denne masteroppgaven er tilknyttet en delstudie til 

et pågående forskningsprosjekt som på oppdrag fra Helsedirektoratet skal innhente kunnskap 

om hørsel, språk og livskvalitet hos alle personer som har fått cochleaimplantat som barn i 

Norge frem til 2014. Prosjektet gjennomføres av Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, i 

samarbeid med Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Våren 2015 ble det 

samlet inn data på barn med høreapparat og barn med språkvansker, for innhente kunnskap 

om også disse barna sin hørsel og talespråklige utvikling. Formålet med forskningsprosjektet 

er at barn og unge som har et hørselstap og/eller språkvansker skal få tilbud om en best mulig 

oppfølging.  

 

Problemstillingen som blir undersøkt i denne oppgaven er: ”I hvilken grad kan arbeidsminnet 

forklare variasjon i reseptive språkferdigheter hos barn med hørselshemming?” Fokuset er på 

barn med hørselshemming sin kapasitet i auditivt og verbalt arbeidsminne, og i hvilken grad 

dette kan forklare variasjon i språkforståelsen til barn med cochleaimplantat og høreapparat. 

Auditive erfaringer er et elementært aspekt i henhold til persepsjon av talespråk hos barn med 

både normal hørsel og hørselstap (Cole & Flexer 2011; Dodd, Holm, Crosbie & Cormack, 

2005). Sensoriske prosesseringer er helt nødvendig dersom en auditiv informasjonsstrøm skal 

nå arbeidsminnet, der de fonologiske representasjonene blir bearbeidet og lagret midlertidig. 

Disse representasjonene kan etter hvert sammenlignes med sekvenser og ord som blir etablert 

i langtidsminnet (Willstedt-Svensson, Sahlén & Mäki-Torkko, 2008). Etablering og styrking 

av de fonologiske representasjonene i langtidsminnet underbygger leksikalske elementer ved 

tilegnelse av vokabular, og medvirker til utvikling av grammatiske språkferdigheter (Adam & 

Willis, 2001; Ahlsén & Nettelbladt, 2008). Dette gjør det aktuelt å undersøke kapasiteten i  

arbeidsminnet hos barn med hørselshemming, samt å vurdere om en nedsatt kapasitet her kan 

ha innvirkning på barnas reseptive språkferdigheter.  

 

Metode og design: Kartlegging av arbeidsminnet og reseptivt språk ble foretatt ved bruk av 

språktesten Clinical Evaluation of Language Fundamentals-Fourth edition (CELF-4). Som 

kontrollvariabel på nonverbalt evnenivå ble Raven’s Progressive Matrices (Raven CPM og 

SPM plus) brukt. Undersøkelsen har en kvantitativ tilnærming. Data ble behandlet deskriptivt 
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og analytisk med korrelasjons -og regresjonsanalyser. Ved behandling av datamaterialet ble 

Statistical Package for the Sosial Sciences (SPSS) anvendt. 

 

Resultater og konklusjon: Testresultatene til barna med hørselshemming på arbeidsminnet 

og reseptivt språk viste signifikant diskrepans fra testresultatene til barna med normal hørsel 

og språkutvikling. Ved å ta i betraktning sammenhengen mellom resultater på arbeidsminnet 

og reseptivt språk hos barna som hadde hørselstap, var det her signifikante korrelasjoner hos 

barna som brukte både CI og HA. Etter undersøkelse av om andre grunnleggende faktorer for 

en talespråklig utvikling hos barn med hørselstap hadde en sammenheng med reseptivt språk, 

fremgikk det at nonverbalt evnenivå også hadde en signifikant korrelasjon i begge gruppene. 

I tillegg hadde antatt tidspunkt for hørselstap en signifikant sammenheng med reseptivt språk 

hos barna med HA. Disse tre variablene ble inkludert i en multippel regresjonsanalyse, og det 

fremgikk at arbeidsminnet i størst grad kunne forklare variasjoner i reseptivt språk hos barn 

med både CI og HA. De fleste barna med hørselshemming i eget  utvalg hadde et prelingvalt 

hørselstap. Resultatene kan således indikere at fraværende tilgang på auditiv stimuli i tidlige 

stadier i livet blir utslagsgivende, grunnet en maksimal plastisitet i hjernen som pågår i disse 

tidlige stadiene (Cole & Flexer, 2011). Dette vedrører at barnet i en kritisk periode ikke har 

fått muligheten til å starte en prosess som bidrar til etablering av fonologiske representasjoner 

i minnet. Selv om hørselstekniske hjelpemidler bedrer dette, kan barn med hørselstap fortsatt 

ha problemer med diskriminering av ulike språklyder (Willstedt-Svensson, Sahlén & Mäki-

Torkko, 2008), hvilket kan forårsake at persepsjonen av den auditive stimulien ikke bidrar til 

optimal lagring og bearbeiding av de fonologiske representasjonene. 
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1  Innledning  

 

1.1 Bakgrunn, tema og formål 
 

Denne masteroppgaven er tilknyttet en delstudie til et pågående forskningsprosjekt som har 

tittelen ”Undersøkelse av taleoppfattelse, språkferdigheter og livskvalitet hos personer som 

har fått cochleaimplantat (CI) som barn”. Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, som 

samarbeider med Universitetet i Oslo, skal på oppdrag fra Helsedirektoratet søke ytterligere 

kunnskap om hørsel, språk og livskvalitet hos personer som fikk CI som barn i Norge frem til 

2014. I tillegg til barn med CI ble det i regi av Universitetet i Oslo våren 2015 rekruttert og 

innsamlet data på tre nye referansegrupper. Disse gruppene involverer barn med høreapparat 

(HA), barn med språkvansker, samt en kontrollgruppe bestående av barn med normal hørsel 

og språkutvikling. Med flere inkluderte grupper skal det søkes etter mer kunnskap om barna i 

de ulike gruppene sin hørsel, språklige ferdigheter, livskvalitet og statistisk læring. Formålet 

med studien er at alle barn og unge med hørselshemming og/eller språkvansker skal tilbys en 

best mulig oppfølging. 

 

I egen undersøkelse ses det nærmere på i hvilken grad arbeidsminnet kan forklare variasjon i 

reseptive språkferdigheter hos barn med hørselshemming. Bakgrunnen for å undersøke dette 

fenomenet er å vurdere hvorvidt arbeidsminnet kan være berørt som følge av hørselstapet, og 

i hvilken grad det kan forklare eventuelle reseptive språkvansker hos barna. Auditiv erfaring 

er nødvendig for persepsjon av talespråket, både for barn med normal hørsel og for barn med 

hørselsvansker (Cole & Flexer, 2011; Dodd, Holm, Crosbie & Mc Cormack, 2005). Når et 

barn blir født med alvorlig hørselstap, har det i perioden før hørselstekniske hjelpemidler ble 

tatt i bruk ikke vært i stand til, eller i svært liten grad kunnet prosessere auditiv informasjon. 

Generelt sett vil barn med CI eller HA kunne oppleve en nedsatt evne til auditiv persepsjon, i 

henhold til diskriminering av ulike talelyder. Sensoriske prosesseringer er nødvendig dersom 

en auditiv informasjonsstrøm skal nå arbeidsminnet, ulike fonologiske representasjoner blir 

midlertidig lagret i arbeidsminnet og kan etter hvert sammenlignes med sekvenser og ord som 

etablereres i langtidsminnet (Willstedt-Svensson, Sahlén & Mäki-Torkko, 2008).   
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Fonologiske representasjoner som blir styrket og etablert i langtidsminnet, underbygger i det 

videre leksikalske elementer ved tilegnelsen av vokabularet og utviklingen av grammatiske 

språkferdigheter (Adam & Willis, 2001; Ahlsén & Nettelbladt, 2008). Dette tatt i betraktning 

gjør det aktuelt å undersøke kapasiteten i arbeidsminnet hos barn med hørselstap, og vurdere 

om nedsatt kapasitet her kan indikere en innvirkning på barna sine reseptive språkferdigheter. 

  

1.2 Problemstilling 
 

Ut i fra bakgrunn og formål med egen undersøkelse er det utarbeidet en problemstilling som 

tar utgangspunkt i resultater fra to indekser til språktesten Clinical Evaluation og Language 

Fundamentals-Fourth edition (CELF-4). Indeksene viser testresultater basert på deltester fra 

kartlegging av arbeidsminnet og reseptivt språk. Hensikten er å søke etter indikasjoner på i 

hvilken grad arbeidsminnet kan forklare variasjoner i reseptive språkferdigheter hos barn som 

har hørselshemming. Det ble utviklet to underspørsmål som er i relasjon til problemstillingen, 

med hensyn til å spesifisere analysene som foretas i egen undersøkelse. I første omgang skal 

resultatene på arbeidsminnet og reseptivt språk undersøkes i samtlige av de tre gruppene, det 

undersøkes også hvorvidt andre sentrale faktorer for språktilegnelse hos barn med hørselstap 

har sammenheng med resultatene. Dette gjøres for å vurdere i hvilken grad arbeidsminnet kan 

forklare variasjon i reseptivt språk hos barn med hørselshemming.  

 

• I hvilken grad kan arbeidsminnet forklare variasjon i reseptive språkferdigheter 

hos barn med hørselshemming? 

 

• Hvordan er arbeidsminnekapasiteten ut fra resultater på CELF-4 indeks hos barn med 

hørselshemming versus hos barn med normal hørsel? 

 

• Hvordan er reseptive språkferdigheter ut fra resultater på CELF-4 indeks hos barn 

med hørselshemming versus hos barn med normal hørsel? 
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1.3 Begrepsavklaring og presisering 
 

Arbeidsminnet betegnes som det systemet innenfor hukommelsesfunksjonen som er ansvarlig 

for midlertidig lagring og bearbeiding av informasjon slik at komplekse kognitive aktiviteter 

kan utføres (Baddeley, 2009b; Baddeley, 2003). Indikasjoner på kapasiteten i arbeidsminnet 

blir i egen undersøkelse vurdert med utgangspunkt i en samlet indeks fra språktesten CELF-

4. Deltestene som inngår i indeksen stiller krav til auditivt og verbalt arbeidsminnet, samt til 

barna sin oppmerksomhet og konsentrasjon. Kartlegging av reseptivt språk gjøres også med 

utgangspunkt i en samlet indeks fra CELF-4. Denne indeksen gir et mål på språkforståelse. 

Deltestene som inngår her vurderer barnets ferdigheter i henhold til å lytte til, oppfatte og til å 

forstå talespråk på ord- og setningsnivå (Semel, Wiig & Secord, 2013a).  

 

Begrepet hørselshemming viser i denne sammenheng til barn som har et bilateralt hørselstap 

og som anvender CI eller HA. Bilateralt hørselstap innebærer at begge ørene er rammet 

(Cleary, 2009). Antatt tidspunkt for hørselstapet defineres som prelingvalt hørselstap dersom 

barnet ble født døv eller mistet hørselen sin før talespråklig utvikling, begrepet perilingvalt 

hørselstap omfatter den gruppen av barn som har fått hørselstapet i løpet av den talespråklige 

utviklingen, mens sterkt tunghørt betegner den gruppen barn som har fått diagnostisert et 

hørselstap men det er usikkert når hørselstapet oppsto. Når et hørselstap er over 41 dB betyr 

det at hørselstapet er av moderat alvorlighetsgrad eller mer (Stack, 2010) 

 

1.4 Oppbygging av oppgaven 
 

I det innledende kapittel har det blitt redegjort for egen undersøkelse sin bakgrunn, tema og 

formål og problemstilling. I kapittel 2 presenteres et teoretisk og empirisk grunnlag for denne 

oppgaven. Her blir det redegjort for grunnleggende teori om arbeidsminnet. Deretter til teori 

om hørselshemming, med vekt på sentrale faktorer for språktilegnelse. Begrenset kapasitet i 

arbeidsminnet kan resultere i språkvansker. Sistnevnte knyttes opp til hvordan arbeidsminnet 

kan bli berørt av hørselstapet, og i hvilken grad begrenset kapasitet her kan forklare variasjon 

i reseptive språkferdigheter. I kapittel 3 presenteres valg av metode, forskningsdesign, utvalg, 

datainnsamlingsprosedyrer og datainnsamlingsverktøy. I forbindelse med valgt metode vises 

det til utfordringer som kan oppstå i henhold til ulike validitets -og reliabilitetsaspekter, samt 

til forskningsetiske hensyn det er tilstrebet å ivareta. I kapittel 4 presenteres resultatene, som i 
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kapittel 5 blir drøftet i lys av tidligere redegjort teori og empiri, samt egen undersøkelse sin 

validitet og reliabilitet. Avslutningsvis gis det i kapittel 6 en oppsummering av resultatene og 

grunnlag for videre intervensjonsarbeid. 
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2 Teoretisk og empirisk grunnlag 
 

I dette kapittelet gis det først en grunnleggende bekrivelse av arbeidsminnet. Deretter vises 

det til ulike faktorer som kan ha innflytelse på språktilegnelsen til barn med hørselshemming.  

Ulike sentrale faktorer for reseptiv språktilegnelse hos barn med hørselshemming kan være 

utslagsgivende for arbeidsminnekapasiteten. Sistnevnte påpekes i relasjon til arbeidsminnet 

sin betydning for reseptivt språk. 

 

2.1 Arbeidsminnet 
 

Minnet – hva vi husker – er en viktig kognitiv funksjon som er tett sammenvevd med språk. 

Språkvansker kan således være et resultat som følge av begrensninger i arbeidsminnet. I det 

følgende redegjøres det for arbeidsminnet med fokus på Baddeley og Hitch (1976) sin modell 

arbeidsminnet samt Baddeley (2000) sin videreutvikling av modellen. Det har blitt utviklet 

flere modeller for hukommelsen, både før og etter Baddeley og Hitch (1976) sin modell for 

arbeidsminnet. Denne arbeidsminnemodellen har dog vedvart og fremstår som innflytelsesrik 

innenfor emner som nevrovitenskap, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi. Modellen er 

ansett som et hensiktsmessig verktøy for å forstå ulike typer lærevansker og språktilegnelsen 

(Andrade, 2001).  

 

Alan Baddeley og Graham Hitch presenterte i 1974 en kognitiv modell for arbeidsminnet 

som refererer til hjernens midlertidige lagring og bearbeiding av informasjon (Baddeley & 

Hitch, 1974). Informasjonsbearbeidingen i arbeidsminnet muliggjør gjennomføringer av 

komplekse kognitive aktiviteter i hverdagen, i henhold til blant annet problemløsning, læring 

og forståelse (Baddeley, 2003). Baddeley og Hitch (1974) utviklet en tre-komponent-modell 

for arbeidsminnet, for å understreke den funksjonelle rollen arbeidsminnet hadde som et 

støttende system for ulike komplekse kognitive aktiviteter. Det var også viktig å utvikle en 

modell som kunne distanseres fra tidligere modeller som de mente at i all hovedsak bare tok 

utgangspunkt i korttidsminne-lageret som en enkelt enhet (Baddeley, 2009b).  

 

Modellen avbildet i figur 2.1 henviser til en tre-komponent-modell av arbeidsminnet. Den 

består av et kontrollsystem for oppmerksomhet the central executive heretter eksekutiv enhet, 
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som støttes av to subsystemer som er lager for både fonologisk og visuo-spatial informasjon 

the phological loop og visuospatial sketch pad, heretter den fonologiske løkken og visuo-

spatial skisseblokk. Den fonologiske løkken er ansett for å holde igjen og bearbeide akustisk 

og tale-basert informasjon, mens den visuo-spatial skisseblokken har en tilsvarende funksjon 

for visuell og spatial informasjon (Baddeley, 2003). Pilene som er til venstre i modellen går 

begge veier, og illustrerer en parallell overføring av informasjon til og fra den visuo-spatiale 

skisseblokken. De enkle pilene mellom eksekutiv enhet og den fonologiske løkken illustrerer 

en form for gjenkallingsprosess i den fonologisk løkken, denne gjenkallingsprosessen bidrar 

til at minnespor ikke blir glemt innen få sekunder (Baddeley, 2009b). 

 

 
Figur 2.1: Tre-komponent modell av arbeidsminnet (Baddeley & Hitch, 1974). Oversatt til norsk 

 

2.1.1 Den eksekutive enheten 
 

Det antas at informasjonsflyten til arbeidsminnet kontrolleres og koordineres av en eksekutiv 

enhet (Baddeley, 2003). Den eksekutive enheten spiller en sentral rolle ved prosessering og 

manipulering av kognitive oppgaver (Baddeley, 1996). Den fonologiske løkken og den visuo-

spatiale skisseblokken fungerer som et system for oppbevaring, mens den eksekutive enheten 

fungerer som et oppmerksomhetssystem (Baddeley, 2006).  

 

Norman og Shallice (1986) hadde tidligere påpekt at det sannsynligvis er to systemer som 

styrer informasjonsflyten. Den ene baseres på innlærte, og automatiserte evner som derav 

krever lite oppmerksomhet. Når det derimot bevisst må tas kontroll over en situasjon reagerer 

det andre systemet, og dette kan innebære at blir aktivert ulike typer strategier som søker etter 

mulige løsninger for at det skal gjenopprettes kontroll over en situasjon. Dette systemet kalles 

”The Supervisory Attentional System” (SAS) og det antas at dette er det mest avgjørende for 

funksjonen til den eksekutive enheten (referert i Baddeley, 2009b). Oppmerksomhetssystemet 

er på denne måten betydningsfullt for informasjonsbearbeidingen, og Freide (2001) definerer 

dette som en aktivitet som forbereder oss til å foreta en informasjonsbearbeiding, slik at selve 

prosesseringen går smidigere. 

Visuo-spatial skisseblokk Eksekutiv enhet Fonologisk løkke 
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2.1.2 Den fonologiske løkken 
 

I den fonologiske løkken lagres og bearbeides verbal og akustisk informasjon. Den består av 

to subkomponenter: fonologisk korttidsminne, samt en såkalt subvokal reahearsal (Baddeley, 

2003) som heretter blir kalt subvokal gjentakelse. Fonologiske korttidsminne er et midlertidig 

lager som kan holde igjen minnespor med informasjon i rundt to sekunder før det forsvinner. 

Imidlertid kan man ved hjelp av en subvokal gjentakelse forhindre at minnespor forsvinner 

etter få sekunder (Baddeley, 2003). En slik type gjentakelse kan innebære at man benytter en 

subvokal artikulasjonsprosess og lydløst repeterer informasjonen man hører. Eksempelvis vil 

repetisjon av en tallrekke med denne teknikken ofte gjøre at man husker opp til seks eller syv 

siffer. Dersom tallrekken inneholder få antall siffer, kan alle gjentas innen et kortere tidsrom 

enn det tar før første siffer i rekken er glemt. Når antall siffer i tallrekken økes tar det lengre 

tid å gjenta dem, og med dette øker sjansen for at noen siffer blir glemt (Baddeley, 2009a). I 

tillegg til at subvokal gjentakelse vedlikeholdes av det fonologiske korttidslageret, registreres 

også visuell informasjon dersom objektene kan navngis. Ved presentasjon av en sekvens med 

bokstaver som skal gjentas umiddelbart, vil man eksempel subvokalisere til tross for visuell 

representasjon. Dette innebærer at oppbevaringen er avhengig av akustiske eller fonologiske 

kjennetegn (Baddeley, 2003). 

 

Ved hjelp av subvokal gjentakelse sørges det for at minnespor ikke forsvinner, utfordringer i 

denne prosessen er gjerne koblet opp til etablering av lyder og ord som er like. Dette er et 

sentralt aspekt innenfor fonologisk løkke som kalles for fonologisk likhetseffekt (Baddeley, 

2009a). Conrad og Hull (1964) fant at det er relativt uproblematisk å huske sekvenser med 

distinkte bokstaver, som B, W, Y, K, R, X i motsetning til å huske sekvenser med bokstaver 

som er fonologisk like, slik som T, C, V, D, B, G. Det samme fenomenet er gjeldende for 

sekvenser med ord som er fonologisk like, som for eksempel bar, par, gav, bad, mat (referert 

i Baddeley, 2009a).  

 

Det må poengteres at den fonologiske likhetseffekten forsvinner dersom listene som består av  

sekvenser med ord økes i lengde, og når det gis flere forsøk. Ved flere forsøk blir semantisk 

likhet, det vil si ord som tilhører samme kategori (eks. eple og banan) og meningen i ordene 

viktigere (Baddeley, 1966). Dette viser at den fonologiske kodingen ikke bare er begrenset til 

korttidsminnet, et fonologisk langtidsminne spiller også en viktig rolle, men dette tar derimot 
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mer utgangspunkt i ordenes kategorier og mening enn i lyden (Baddeley, 2009a). Bevis for at 

et subvokalt system er aktivt kan videre ses i relasjon til ordlengdeeffekten, som innebærer at 

korte ord er enklere å huske enn det lengre ord er. Baddeley, Thompson og Buchanan (1975) 

kom frem til at evnen til umiddelbar repetisjon av sekvenser med enstavelsesord falt fra 90 % 

til 50 % når ordene hadde fem stavelser (referert i Baddeley, 2003).  

 

2.1.3 Visuo-spatial skisseblokk 
 

Visuo-spatiale ferdigheter viser til forståelsen av visuelle representasjoner og forståelsen av 

deres spatiale forhold. Dette subsystemet i arbeidsminnet har ansvar for integrering av spatial 

og visuell informasjon, samt muligens også kinetisk informasjon Informasjonen integreres 

her i en felles representasjon som kan bli midlertidig lagret og bearbeidet. Den visuo-spatiale 

skisseblokken har mindre relevans for språk enn det den fonologiske løkken har, men sett i 

relasjon til lesing så er det sannsynlig at dette systemet har stor innflytelse (Baddeley, 2003). 

Eksempelvis vil også kroppsspråket vårt fungere som et spatialt supplement til talespråket 

(Baddeley, 2009b). 

 

2.1.4 Episodisk buffer  
 

Baddeley tilførte i 2000 en fjerde komponent i arbeidsminnet, og arbeidsminnemodellen ble 

nå definert som en fler-komponent modell (Baddeley, 2009b). Episodisk buffer var et bidrag 

til tre-komponent-modellen med hensyn til å forklare hvordan arbeidsminnet kunne bindes 

sammen med persepsjon (eks. oppfattelse av talespråk; auditiv persepsjon) og langtidsminnet.  

 

Blant annet hadde Brener (1940) konstatert at minnespennet for ord i en setning er på rundt 

femten ord, sammenlignet med fire eller seks for usammenhengende ord (referert i Baddeley, 

2009b). Femten ord er over den fonologiske løkkens kapasitet, og var således en faktor som 

ikke kunne forklares ut i fra Baddeley og Hitch (1974) sin tidligere tre-komponent modell. 

Dette fordi ordene sin rekkefølge i setninger styres av både grammatiske regler og setningens 

mening, hvilket betyr at evnen til å repetere flere ord kan økes med støtte fra langtidsminnet 

(Baddeley, 2009b).  

 



	   9	  

Det at lengre gjentakelser er en ferdighet som i stor grad kunne tilskrives langtidsminnet ble 

utfordret av Baddeley og Wilson (2002). De fant at amnesipasienter som hadde fått alvorlige 

skader langtidsminnet, til tross for dette kunne repetere setninger som inneholdt over 20 ord 

(referert i Baddeley, 2003). Sistnevnte eksemplifiserer at det kan oppstå sentrale faktorer som 

må legges til grunn i søken etter ulike forklaringer på hvordan komponenter i arbeidsminnet 

er fremtredende i ulike roller, samt hvordan systemet interagerer.  

 

Fler-komponent modellen har to sentrale endringer fra den tidligere tre-komponent-modellen: 

episodisk buffer henviser til en multidimensjonal prosess som tillater interagering i systemet i 

arbeidsminnet. I tillegg binder modellen arbeidsminnet sammen med langtidsminnet, som her 

blir illustrert som et krystallisert system, fordi dette henviser til det som er en mer permanent 

lagring av informasjon (Baddeley, 2000).  

 

 

 

 

 

  d       e 
 

 

 

 

Figur 2.2: Flerkomponent-modell av arbeidsminnet (Baddeley, 2000). Oversatt til norsk 

 

Figur 2 illustrerer disse to endringene: den episodiske bufferen som er den nye komponenten 

i arbeidsminnesystemet, samt tilkoblingen mellom fonologisk og visuo-spatialt subsystem og 

langtidsminnet (Baddeley, 2009b). Det antas at episodisk buffer er et funksjonelt lagersystem 

som kan oppbevare inntil fire såkalte chunks av informasjon (Baddeley, 2009b). Chunking 

refererer til en strategi som gjør at en for eksempel kan huske flere grupper med ord (chunks) 

som blir presentert, fordi de eksempelvis kan organiseres etter en semantisk likhet (Baddeley, 

Eksekutiv enhet 

Visuospatial skisseblokk Fonologisk løkke Episodisk buffer 

  Visuell semantikk Episodisk LTM Språk 

  Flytende systemer 
	  

Krystalliserte systemer 
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2009c). Den episodisk bufferen binder sammen informasjonsstrøm fra flere kilder til chunks, 

eller episoder, derav termen episodisk (Baddeley, 2003).  

 

Da den episodiske bufferen kan sette sammen både visuell og verbal informasjon til mindre 

enheter, blir det foreslått at informasjonsstrømmen kan nå den episodiske bufferen direkte fra 

de to subsystemene visuo-spatial skisseblokk og fonologisk løkke slik det er illustrert med pil 

d og e i figur 2, samt fra langtidsminnet. Fordi episodisk buffer har kapasitet til å oppbevare 

mange dimensjoner, fungerer den som en link mellom subsystemene i arbeidsminnet. I tillegg 

kobler den disse subsystemene sammen med input fra langtidsminnet og persepsjon. Dette er 

informasjonskilder som riktignok bruker ulike koder, men som det er antatt at blir kombinert 

i en multidimensjonal buffer (Baddeley, 2009b).  

 

2.2 Hørselshemming 
 

2.2.1 Sentrale faktorer for språktilegnelse 
 

Det kan være flere faktorer som har betydning for barn med hørselshemming sin talespråklige 

utvikling. Det kan bero på i hvilken grad hørselstapet er nedsatt, hvilken type hørselstap det 

er, tidspunkt for når det ble oppdaget, bruk av hørselstekniske hjelpemidler eller hvordan det 

tilrettelegges i kommunikasjonsmiljøet (Cleary, 2009; Willstedt-Svensson et al., 2008). Barna 

sitt evnenivå, eller intelligens, er i litteraturen ofte ansett som et kontroversielt begrep. Dette 

er allikevel en annen uunngåelig faktor i forbindelse med språkinnlæring, og når det betraktes 

spesifikke kognitive domener (herav arbeidsminnet) hos barn med hørselshemming (Cleary, 

2009). 

 

2.2.2 Grad av hørselstap 
 

I hvor stor grad hørselen er nedsatt, blir regnet ut fra hvor høyt gjennomsnittet på lydstyrken 

(målt i dB) til det beste øret må være på frekvensene 500, 1000 og 2000 HZ for at lyden skal 

oppfattes. Registrert hørsel på frekvensene 500-2000 HZ (og noen ganger inkludert 4000HZ) 

er avvalgt som de områdene det er vanlig å regne ut gjennomsnitt fra, fordi de fleste talelyder 

ligger i det området. I henhold til talepersepsjon og talediskriminasjon er evnen til å oppfatte 

lyd på disse frekvensene avgjørende. Når graden av et hørselstap skal beregnes gjennomføres 
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denne prosedyren i et lydbehandlet rom, lydsignalene presenteres via hodeletefoner (Stack, 

2010). Litteraturen som omhandler grad av hørselstap benytter ulike skalaer for hva som skal 

defineres for lite, moderat eller sterkt hørselstap. Stack (2010) sin inndeling er mye anvendt, 

den er som følger: oppfattelse som er på -10 til 10 dB henviser til en normal hørsel, 11-25 dB 

henviser til et minimalt hørselstap, 26-40 henviser til et mildt hørselstap, 41-55 dB henviser 

til et moderat hørselstap og 71-90 dB henviser til et betydelig hørselstap. Når hørselstap er 

over 90 dB kan eventuelt høye lyder bli hørt, men hørselen vil på ingen måte være en primær 

kommunikasjonskanal (Stack, 2010). 

 

2.2.3 Karakterisering av type hørselstap 
 

Hørselstap karakteriseres med utgangspunkt i sitt fysiske opphav og kan grovt sett deles inn i 

et sensorisk og et konduktivt hørselstap (Cleary, 2009; Northern & Downs, 2002; Willstedt-

Svensson et al., 2008). Den vanligste årsaken til en permanent hørselshemming hos barn er 

sensorisk. Sensorisk hørselstap kan være forårsaket av ødelagte hårceller i indre øre, nærmere 

bestemt i cochlea (Arlinger, Jauhiainen & Jensen 2007) eller grunnet skader i hørselsnerven 

(Willstedt-Svensson et al., 2008). Konduktivt hørselstap innebærer at det indre øret fungerer, 

men at cochlea ikke blir stimulert av lydvibrasjoner på grunn av hindringer i mellomøret eller 

i ytre øre. Otitis media er en betennelse som setter seg i mellomøret, og kan slik forårsake et 

konduktivt hørselstap. Fordi mellomørebetennelse gjerne oppstår ofte hos barn, vil flere med 

dette kunne erfare perioder med hørselstap (Northern & Downs, 2002). Andre årsaker til et 

konduktivt hørselstap kan være forkalkninger eller kraftig beinvekst i mellomøret (Jauhianen, 

et al., 2007).  

 

Et hørselstap kan være bilateralt eller unilateralt, et bilateralt hørselstap involverer at begge 

ørene er rammet, mens unilateralt kun involverer ett øre. Bilaterale hørselstap kan være både 

symmetriske eller asymmetriske, noe som innebærer at grad av hørselstap er den samme på 

begge ørene, eller at det foreligger ulik grad av hørselstap på hvert øre (Cleary, 2009). 

 

2.2.4 Hørselstekniske hjelpemidler 
 

Alle barn som er utsatt for et varig bilateralt hørselstap får i dag prøve høreapparat (Willstedt-

Svensson et al., 2008). Et høreapparat må tilpasses det enkelte barnets hørselstap slik at det 
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gir riktig lydnivå og blir mest mulig funksjonelt til talepersepsjon (Cole & Flexer, 2011). Det 

er ikke bestandig slik, at den akustiske forsterkningen som et høreapparat gir fungerer. I slike 

tilfeller kan det å operere inn cochleaimplantat være et alternativ (Willstedt-Svensson et al., 

2008). Et høreapparat forsterker lydsignalene, mens et CI kompenserer for ødelagte hårceller 

i det indre øret. Et CI gir hørselsnerven en elektrisk stimulering slik at det kan transporteres 

informasjon til auditiv korteks (Cole & Flexer, 2011). CI  består av en indre del som opereres 

inn under huden og inn i selve cochlea, og en ytre del, bestående av batterier, sender og en 

taleprosessor. Den ytre delen blir plassert utenpå huden bak øret (Willstedt-Svensson et al., 

2008). Til tross for at lydsignalene som mottas ved hjelp av CI er annerledes enn den lyden 

normalthørende erfarer, er det vist at barn med CI kan ha en tilnærmet normal talespråklig 

utvikling dersom det gis en tidlig oppfølging (Cole & Flexer, 2011). Tekniske, medisinske og 

kognitive funksjoner er sentrale faktorer knyttet til forutsetningene barn med hørselshemming 

har for å oppfatte lyd, og for å få en optimal tilgang til talespråket (Willstedt-Svensson et al., 

2008).  

 

2.2.5 Tidlig utredning 

Barnets alder for når hørselstapet oppdages kan ha betydning for mye i henhold til å utforme 

en oppfølging som kommer barnet sin utvikling til gode (Cleary, 2009). I dag blir det utført 

hørselsscreening på alle nyfødte, noe som har medført at hørselstap avdekkes langt tidligere 

enn for bare noen år siden (Willstedt-Svensson et al., 2008). Tidspunktet for identifisering av 

hørselstapet vil gi et utgangspunkt for både audiologisk og språk-relatert intervensjon. I flere 

land får barn helt ned i 2-månedersalderen tilpasset HA, og barn som har alvorlig sensorisk 

hørselstap kan få operert CI allerede ved 6- til 12-månedersalder (Cleary, 2009). I Italia har 

barn helt ned i 2-månedersalder fått CI (Coletti, Mandalà & Colletti, 2012). 

Det er viktig med så tidlig tilgang på lyd som mulig, på grunn av den plastisiteten hjernen har 

i tidligere stadier i livet (Cole & Flexer, 2011). Studier har vist at barn som får operert inn CI 

senere i barndommen (dvs. mellom 5 og 7 år) viser en større diskrepans fra barn med normal 

hørsel i samme alder enn det barn som fikk operert inne CI tidligere (dvs. mellom 2 og 3,6 år) 

gjør. Det har blitt antatt at CI synes å forbedre barn med hørselstap sitt reseptive ordforråd og 

leseferdigheter mer enn HA gjør, og at det derfor kan være fordelaktig for barn å operere CI 

fordi det kan gi muligheter for en bedre utvikling i tidlig barndom (James, Rajput, Brinton & 

Goswamini, 2008). 
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2.2.6 Kommunikasjonsmetoder og intervensjon 

 
I Skandinavia vil intervensjon for barn som har et hørselstap over moderat alvorlighetsgrad 

kunne involvere talespråklig habilitering, opplæring i tegnspråk eller norsk med tegnstøtte. 

Logopedisk intervensjon for barn med hørselshemming vil fremgå på tilnærmet måte som 

den gjør for barn med språkvansker og normal hørsel, dog med kunnskap om og med hensyn 

til barnets hørsel, den pedagogiske situasjonen og hvorvidt foreldrene har valgt å legge 

fokuset på tegnspråk og/eller talespråk. Når nye lydsignaler blir tilgjengelig for barnet ved 

hjelp av CI er det nødvendig at det i miljøet rundt legges til rette for mest mulig meningsfylte 

lytterfaringer slik at de nye innkommende signalene gir mening (Cole & Flexer, 2011). Barn 

som har operert inn et CI har brått oppnådd en langt bedre evne til å oppfatte lyd og trenger 

sammen med barnets foreldre tidlig støtte og veiledning til hvordan de skal kunne utnytte 

denne nye tilgangen på auditive signaler. Intervensjonen involverer da å gi auditive signaler 

økt fokus, slik at hørselsminnet kan bygges opp som grunnlag for at barnet skal kunne forstå 

og utnytte en talebasert kommunikasjon (Willstedt-Svensson et al., 2008). 

 

2.2.7 Nonverbalt evnenivå 

Det er argumentert for at skårer på intelligenstester reflekterer et individ sin kapasitet for å 

lære (Cleary, 2009). I enkelte undersøkelser som omhandler barn med hørselshemming er det 

nonverbale evnenivået verken blitt rapportert eller kontrollert i relasjon til de analysene som 

er gjort (James, Rajput, Brinton & Goswamini, 2008). Dette gjør det vanskeligere å vurdere i 

hvilken grad evnenivå er en faktor som har betydning, da språktilegnelsen hos barn med 

hørselstap på ingen måte kan ses isolert av hørselstapet. Fortnum, Marshall & Summerfield 

(2002) har estimert at bortimot 30 % av barn med hørselshemming som har et hørselstap over 

en moderat alvorlighetsgrad også har andre tilleggsvansker (referert i Cleary, 2009), andre 

tilleggsvansker kan også gi utslag i språkvansker. 

Undersøkelser som er foretatt av Maller & Braden (1993) på det nonverbale evnenivået hos 

barn med hørselstap uten andre tilleggsvansker, og barn med normal hørsel konstaterte at det 

ikke foreligger noen forskjell på intelligensnivået (referert i Cleary, 2009). Barn med alvorlig 

hørselstap og med høyt resultat på nonverbale evnetester har endatil vist seg å ha bedre språk 

enn det alderen skulle tilsi. En studie gjort av Geers, Nicholas & Sedey (2003) av barn med 

CI i alderen 8 til 9 år som hadde fått tidlig implantat indikerte nettopp dette. De fant at over 
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halvparten av barna (med gjennomsnittlig skåre på intelligenstester) hadde språkferdigheter 

på lik linje med barna i kontrollgruppen. De språkmodalitetene som ble undersøkt vedrørte 

blant annet verbal resonnering og leksikalsk tilgang. I en tidligere studie av barn med CI viste 

det seg derimot at barn med hørselshemming sitt nonverbale evnenivå hadde sammenheng 

med taleoppfattelse, taleproduksjon, muntlig språk og lesing, etter at andre mulige faktorer, 

inkludert alder for operasjon av CI hadde blitt undersøkt (Geers, 2002). 

 

2.3 Reseptiv språktilegnelse i relasjon til arbeidsminnet 
 

Nedsatt kapasitet i arbeidsminnet som årsak for at språkutviklingen ikke er adekvat hos barn 

med hørselshemming er en mer kompleks tilnærming til hvilke faktorer som kan ha relevans. 

Det vises til teori og studier som kan forklare og predikere den talespråklige utviklingen til 

hørselshemmede barn i relasjon til dette. Arbeidsminnet i relasjon til reseptiv språktilegnelse 

hos barn med hørselstap, involverer aspekter som hvor godt barnet kan prosessere en auditiv 

stimuli. Dette fordi auditive prosesseringer av talespråket legger et grunnlag for å oppfatte og 

forstå talespråk. Wass (2009) skriver at auditiv stimulering har vist seg å ha betydning for 

kognitive og kommunikative domener. Fonologisk korttidsminne er den komponenten i 

arbeidsminnet som ofte har stått sentralt ved forskning på hvorvidt kognitive funksjoner kan 

ha innflytelse på språkvansker (Cleary, 2009). 

 

2.3.1 Sensorisk prosessering 
 

Det antas at den fonologiske løkken er den komponenten i arbeidsminnet som sørger for at 

det etableres og styrkes fonologiske representasjoner i langtidsminnet. Sensorisk prosessering 

er nødvendig for at en informasjonsstrøm først skal nå arbeidsminnet. Persepsjon av auditive 

lydsignaler lagres midlertidig og blir bearbeidet i arbeidsminnet (Nettelbladt et al., 2008). 

Slik er auditive signaler helt nødvendig for persepsjon av talespråk både for barn med normal 

hørsel og for barn med hørselshemming (Cole & Flexer, 2011; Dodd, Holm, Crosbie & Mc. 

Cormack, 2005). Gilliam, Hoffmann, Marler & Wynn-Dancy (2002) beskriver to måter som 

informasjonsstrømmen kan nå arbeidsminnet på, og at disse hovedsakelig fungerer simultant. 

Bottom-up processing innebærer at et system for oppmerksomhet og persepsjon håndterer 

informasjon før den gis en mening, og at detaljer ved stimuli settes ammen til en meningsfull 
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enhet. Top-down processing viser til en prosess der kunnskap og erfaring man allerede har 

tilegnet seg gir mening, og skaper forestillinger for hva som vil være sannsynlig å høre eller 

se  

 

Barn med hørselshemming som anvender høreapparat eller CI for å motta eller forsterke 

auditiv stimuli kan utnytte teknologien i HA/CI til å oppnå eller til å få en forbedret evne til å 

prosessere talespråket (Murphy & Dodd, 2005). Dersom det er en brist i evnen til auditiv 

persepsjon kan det ta lengre tid før ulike fonologiske sekvenser gir mening. Barn som har et 

hørselstap kan i mange sammenhenger ha utfordringer med å oppfatte fonemene, og slik sett 

kan barn med hørselstap ha vansker med bottom-up prosesseringen. Dårlig representasjon av 

auditive signaler, og bruk av lengre tid til å forstå meningen i fonologiske sekvenser medfører 

at det også kan ta lengre tid før barnet kan oppfatte og forstå ord (Willstedt-Svensson et al., 

2008). 

 

Barn med hørselshemming kan også ha problemer med en top-down prosessering. Fravær av 

tydelige fonologiske eller semantiske representasjoner i langtidsminne kan føre til vansker 

med å komplettere ord som ikke blir oppfattet fullstendig (Willstedt-Svensson et al., 2008). 

Mentzer et al. (2015) undersøkte evnen til nonordsrepetisjon hos barn med CI som hadde et 

bilateralt hørselstap. Sammenlignet med de normalthørende barna i kontrollgruppen hadde 

barna med CI en lavere evne til å repetere nonsensord. Ved å foreta en videre analysering av 

repetisjonen av nonordene ble det observert at barna med CI utelot flere stavelser enn det som 

var tilfellet hos kontrollgruppen. I tillegg fant de signifikant flere utelatelser og erstatninger 

av konsonanter i de ordene som hadde konsonantopphopning. Det ble foreslått at dette kan 

gjenspeile at barn med CI har problemer med å foreta nøyaktige fonologiske prosesseringer.  

 

2.3.2 Oppfatning av språklyder og grammatisk forståelse 
 

Etter en sensorisk persepsjon er foretatt kan sekvensene med lyder som når arbeidsminnet bli 

lagret midlertidig og sammenlignes for å gi potensiell mening til tidligere kunnskap, det vil si 

sammenlignes med ord som allerede eksisterer i langtidsminnet. Dersom ordet ikke eksisterer 

i langtidsminnet må den fonologiske sekvensen i ordet gi en sannsynlig mening ved hjelp av 

tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon kan være konteksten relatert til uttalt ord, andre ord 

som ble uttalt samtidig eller rollen det ukjente ordet hadde i ytringen (Gilliam, Montgomery 
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& Gilliam, 2009). Barn har normalt sett delvis utviklet en fonetisk gjenkjennings-ferdighet 

mot slutten av sitt første leveår, og delvis tilegnet seg et lager av representasjoner i minnet av 

personer, gjenstander og hendelser. Dette er forutsetninger som gjør at barnet er i stand til å 

assosiere ulike fonetiske former med representasjoner i minnet (Strömqvist, 2008). 

 

Tidlig avdekking av hørselstap bidrar til at barnet kan få bedre forutsetninger til å etablere 

distinkte fonologiske representasjoner. Tidlig stimulering av auditive signaler er nødvendig 

dersom barnet skal oppnå samme forutsetninger som normalthørende barn i henhold til sin 

talespråklige utvikling (Willstedt-Svensson et al., 2008). I hvilken grad de barna som har et 

hørselstap er utsatt for utydelige fonologiske representasjoner i minnet varierer, hos barn med 

høreapparat kan det blant annet være avhengig av hvilket frekvensområde som er nedsatt. 

Ved hørselstap i høyfrekvente områder hos barn som bruker høreapparat kan for eksempel 

konsonanter være mer problematisk å oppfatte enn vokaler, videre vil en ustemt konsonant 

slik som /t/ kunne være vanskeligere å oppfatte enn en det en stemt konsonant, slik som /d/ 

er. Andre lyder som kan være vanskelig å oppfatte er frikativer (Willstedt-Svensson et al., 

2008). Frikativer er språklyder slik som /f/ og /v/ og de uttales ikke med fullstendig lukke slik 

som nasale språklyder gjør. Frikativer har en så kraftig innsnevring at det oppstår friksjon når 

de uttales (Bjerkan & Kristoffersen, 2005). Nasale lyder vil i motsetning til dette derfor ofte 

være enklere å oppfatte. Barn som bruker CI kan prinsipielt oppfatte alle lyder like godt eller 

dårlig, det er avhengig av hvilken innstilling det enkelte implantatet er satt på. Dog vil ikke 

de auditive signalene som gis gjennom et CI-implantat være like detaljerte som hos hørende 

(Bouchard, Ouellet & Cohen, 2009; Pisoni, 2000). Fonologisk like ord kan eksempelvis hos 

barn med både CI og HA være problematisk å oppfatte (Willstedt-Svensson et al., 2008) noe 

som kan ses i sammenheng med fonologisk likhetseffekt som vedrører utfordringer med å 

skille lyder og ord som er like, og at minnespor med dette ikke etableres optimalt (Baddeley, 

2009a).  

 

Når barnet får etablert et lager av ulike representasjoner i minnet blir det i stand til å assosiere 

disse representasjonene med fonetiske former. Dette fører til etablering av begrepsforståelse; 

barnet forstår ordenes semantikk på ulike nivåer (Strömqvist, 2008). Det å mestre talt ord er 

et utfordrende aspekt i barns utvikling. Det å kunne segmentere og diskriminere fonemer fra  

hørt talespråk, i tillegg til å tilegne seg kunnskap om lydmønstrene i talespråket er nødvendig 

for at barnet skal kunne utvikle sine kunnskaper om ord (Briscoe, Bishop, Norbury, 2001).  
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Når ordsemantikken er blitt godt etablert kan barnet nyansere ordene og deres betydning i 

ulike sammenhenger, og med dette utføre semantiske operasjoner som for eksempel å forstå 

at verbet lære kan opptre nyansert i substantivet lærer eller læreren. For at barnet videre skal 

forstå lengre språklige sekvenser slik som setninger, fordres i tillegg til semantiske og 

syntaktiske ferdigheter økt konsentrasjon og en god minnefunksjon (Ahlsén & Nettelbladt, 

2008). Hos barn med hørselshemming kan det eksempelvis være slik at hukommelse og 

fokus er ytterligere belastet. Cleary, Schwartz, Wechsler-Kashi & Madell (2006) kom i sin 

studie av barn med CI frem til at de presterte lavere på repetisjon av auditiv stimuli enn det 

kontrollgruppen som var matchet i både alder og nonverbalt evnenivå gjorde. Barna med 

hørselshemming brukte blant annet lengre pauser mellom repetisjonen av ordene, selv om de 

var korrekt repetert (referert i Cleary, 2009). 

 

Gatherhole & Baddeley (1990) har predikert at en nedsatt kapasitet i underliggende kognitive 

domener slik som fonologisk minne kan medføre at barnet har problemer med tilegnelsen av 

grammatisk morfologi (referert i Gilliam, Montgomery & Gilliam, 2009). Når barnet ikke er i 

stand til å oppbevare fonologiske representasjoner optimalt, kan dette skape problemer med å 

etablere tydelige fonologiske tilknytninger mellom ordene sin stamme og bøyningssystemet. 

Dette er begrensinger som gjør at barnet der igjen ikke fullt ut nødvendigvis klarer å trekke ut 

betydningen fra lengre setninger (Montgomery, 2004). 

 

Lyxell et al., (2011) undersøkte arbeidsminnet hos barn med CI i alderen 5:5-11:2 år og tok i 

betraktning flere komponenter i arbeidsminnesystemet; den eksekutive enheten, visuo-spatial 

skisseblokk og den fonologiske løkken. Ved undersøkelse av generelt arbeidsminnet (evnen 

til å lagre og prosessere informasjon samtidig) fant de at 70% av barna med CI lå innenfor ett 

standardavvik fra kontrollgruppens gjennomsnitt. I henhold til visuell arbeidsminnekapasitet 

lå hele 85% av barna med CI innenfor ett standardavvik fra kontrollgruppen. Det fonologiske 

arbeidsminnet var den komponenten som viste seg å være mest svekket, kun 20% av barna 

med CI var her innenfor ett standardavvik fra kontrollgruppen. Oppsummert indikerer disse 

funnene at barna med CI hadde forholdsvis normal visuell arbeidsminnekapasitet, litt redusert 

generell arbeidsminnekapasitet og et relativt svakt fonologisk arbeidsminne. I samme studie 

ble den leksikalske tilgangen til barna undersøkt, og kun bortimot halvparten av barna som 

brukte CI presterte innenfor ett standardavvik fra kontrollgruppen.  
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Hørselstap trenger ikke å være av alvorlig grad for å gi utfall i språkvansker, barn som har 

hørselstap av moderat grad, og endatil mild grad kan også oppleve forsinkelser i sin språklige 

utvikling (Willstedt-Svensson et al., 2008). Hansson, Sahlén & Mäki-Torkko (2007) fant at 

barn med hørselstap av mild til moderat grad risikerte forsinkede leksikalske ferdigheter, 

samt forsinket reseptiv grammatikk. I denne studien indikeres det en sammenheng mellom 

fonologisk korttidsminne og språket til barn med hørselshemming. Fonologisk korttidsminne 

ble målt med nonordsrepetisjon, og det ble antatt at barna med hørselshemming sin nedsatte 

evne til auditiv persepsjon var en faktor som påvirket fonologisk korttidsminne.  

 

Mentzer et al. (2014) undersøkte en gruppe barn i alderen 5:6-7 år som hadde hørselstap som 

var av mild, moderat og alvorlig grad. Barna anvendte hørselstekniske hjelpemidler i form av 

HA eller CI. Barna med hørselshemming presterte lavere enn kontrollgruppen ved måling av 

arbeidsminnekapasitet og leksikalsk tilgang. Det ble argumentert for at dette kunne gjenspeile 

faktorer som vedrører at barna har et mindre utviklet semantisk nettverk på grunn av redusert 

tilgang på auditiv stimuli i kritiske utviklingsperioder. Dette kan trolig resultere i svakere 

leksikalske nettverk, i henhold til at de både er underrepresentert og at det er færre linker som 

binder dem sammen i langtidsminnet. Videre påpekes det at barn med hørselstap må etablere 

talespråket med svekket auditivt signal, både i relasjon til hørselstapet i seg selv og i relasjon 

til begrensningene i de hørselstekniske hjelpemidlene. Dette kan gjøre at representasjonene 

blir mindre fonologisk spesifisert.  

 

Denne studien viste også en sammenheng mellom barna med hørselshemming sin kapasitet i 

arbeidsminnet og fonologiske prosesseringsferdigheter, noe som ikke var tilfelle hos barna 

med normal hørsel. Dette mener de kan være fordi de fonologiske prosesseringsferdighetene 

krever mer kognitive ressurser hos barna med hørselshemming. Det blir argumentert for at 

funnene som ble gjort i denne undersøkelsen tilsier at arbeidsminnekapasiteten kontinuerlig 

bør tas i betraktning hos barn med hørselshemming, fordi det er tett sammenvevd med ulike 

områder som vedrører språkprosessering (Mentzer et al., 2014) 
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3 Metode 
 

I dette kapittelet presenteres den forskningsmetodiske tilnærmingen som er benyttet i egen 

undersøkelse. Det at undersøkelsen er tilknyttet et større forskningsprosjekt innebærer at det 

foreligger føringer som må ivaretas, og disse føringene vil fremgå underveis i dette kapittelet. 

Først presenteres design og eget utvalg. Deretter presenteres datainnsamlingsprosedyrer og 

hvilke datainnsamlingsverktøy som er brukt, samt analyse av data. Deretter vises det til ulike  

validitet- og reliabilitetsaspekter som kan oppstå i relasjon til egen undersøkelse, og sentrale 

forskningsetiske hensyn 

 

3.1 Design 
 

Design er knyttet til hovedmønsteret som er gjeldende i den forskningsmetoden som brukes 

(Befring, 2007). Sett i lys av at det skal foretas en systematisk innhenting av numerisk data, 

samt gjøres vurderinger i henhold til generalisering av funn, blir den metodiske tilnærmingen 

i egen undersøkelse av kvantitativ karakter (Befring, 2007; Gall, Gall, & Borg, 2007). Det 

blir brukt et ikke-eksperimentelt forskningsdesign, da hensikten med egen undersøkelse er å 

beskrive  en tilstand slik den rent faktisk er (Kleven, 2002a). Dette kan også defineres som et 

deskriptivt design. Nærmere bestemt innebærer deskriptive forskningsdesign undersøkelser 

av hva som kan kjennetegne de fenomenene man ønsker å observere, eller en utforskning av 

hva som kan være mulige sammenhenger mellom to eller flere fenomener (Leedy & Ormrod, 

2013).  

 

3.2 Utvalg  
 

Egen undersøkelse inkluderer et utvalg på totalt 126 deltakere i alderen 5:7 til 12:11 år med 

en kjønnsfordeling på 62 jenter og 64 gutter. Gruppen av barn med CI består av 42 deltakere, 

gruppen av barn med HA består av 32 deltakere og kontrollgruppen av barn med NH består 

av 52 deltakere. Femtitre av barna med CI og HA har et prelingvalt hørselstap, og 4 har et 

perilingvalt hørselstap. Tidspunktet for hørselstapet hos de 17 resterende er usikkert.  
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Felles inklusjonskriterie for alle de tre gruppene var at barna hadde standardskåre på 80 eller 

mer på nonverbalt evnenivå, her målt med Raven’s progressive matrices. Videre kriteria for 

inklusjon var et fravær av tilleggsvansker som kan ha innvirkning på barnas språkferdigheter, 

samt at norsk er barnas hovedspråk. Inklusjonskriteriene for kontrollgruppen var konstatering 

av normal hørsel som ble målt ved hørselsscreening (PTA bedre enn 25 DB), samt fravær av 

historikk som vedrørte språkvansker. Tabell 3.1 henviser til barnas gjennomsnittlige alder i 

måneder og nonverbalt evnenivå som målt med Raven, samt alder for implantasjon av CI, 

antatt tidspunkt for hørselstap og taleoppfattelse av enstavelsesord. 

 

Tabell 3.1: Bakgrunnsinformasjon for de tre gruppene i utvalget 

 

 
CI HA NH 

 

   Kronologisk alder M = 116,71 SD = 24 M = 105,6  SD = 27 M = 104,97   SD = 24 

    
Nonverbalt evnenivå M = 98,17   SD = 11 M = 97,97  SD = 15 M = 102, 48  SD = 13 

    
Alder for implantasjon M= 35,51    SD = 29 

  
    
Prelingvalt hørselstap N = 30 N = 23 

     
Perilingvalt hørselstap N = 4 

      
Tidspunkt for hørselstap usikkert  N = 8 N = 9 

  
Taleoppfattelse av enstavelsesord  M = 84,46   SD = 10         M = 89,19 SD = 9 M = 99,13     SD = 1 
 
 Totalt       N = 42             N = 32        N= 52 

 
Note: M = gjennomsnitt, SD = standardavvik, N = antall 
 
 
3.3 Prosedyrer ved datainnsamling 
 

I perioden 2013-2015 er data på barn med CI blitt innsamlet av forskningsassistenter ansatt 

ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og dette datamaterialet har vært tilgjengelig til bruk i 

egen undersøkelse. Data på barn med høreapparat, barn med språkvansker, samt barn med 

normal hørsel og språkutvikling til kontrollgruppe, ble våren 2015 innsamlet i samarbeid med 

andre masterstudenter som tok del i hovedprosjektet. Det var 11 masterstudenter involvert i 

hovedprosjektet og samtlige har forholdt seg til gitte rammer i henhold til gjennomføring av 

testing.  
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Før innsamlingen av data startet ble det gitt opplæring i de ulike kartleggingsverktøyene til 

testbatteriet. Kartleggingsverktøyene som ble brukt til datainnsamling var følgende: Raven’s 

Coloured Progressive Matrices (CPM) og Raven’s Standard Progressive Matrices Plus 

(SPM plus), Clinical Evaluation of Language Fundamentals-Fourth edition (CELF-4), Word 

Reading Efficiency (TOWRE) og British Picture Vocabulary Scale (BPVS).  

 

Alle masterstudentene ble før datainnsamlingen startet observert og vurdert i sin rolle som 

testleder ved testing av ett barn, etterfulgt av tilbakemelding fra forskningsassistenter ansatt 

ved OUS. Det ble også gjennomført prøvetesting av barn i egen familie og omgangskrets i 

forveien for å være innforstått med en riktig administrering og skåring før datainnsamlingen 

startet. Egen innsats involverer testing, samt skåring av resultatene til 11 barn med normal 

hørsel og språkutvikling og barn med høreapparat som var lokalisert i Oslo, og ved Sørlandet 

sykehus i Arendal.  

 

Hver testing ble fordelt over to dager, første delen ble gjennomført av ansatte ved UiO og 

OUS i tilrettelagte rom på Rikshospitalet i Oslo, Sørlandet sykehus i Arendal og Sankt Olavs 

Sykehus i Trondheim. Testingen som ble gjennomført i denne første delen omfattet ulike 

kognitive tester, samt måling av taleoppfattelse og hørsel. Innen to uker etter første testrunde 

ble den andre delen gjennomført av masterstudentene der det var mest hensiktsmessig for 

deltakerne. Eksempelvis på barnas skolefritidsordning eller hjemme hos barnet. Det ble stilt 

krav til at rommene som ble brukt var uten forstyrrelser og velegnet for testing slik at barna 

kunne få mest mulig optimale forhold for å kunne fokusere og opprettholde konsentrasjonen.  

 

Første del av selve testingen tok opptil en time å gjennomføre, andre del som ble gjennomført 

tok opptil tre timer. Hvert enkelt barn ble dermed testet i opptil fire timer totalt, da fordelt 

over to dager. Det ble lagt inn tilstrekkelig med pauser underveis mellom de ulike testene når 

barnet hadde behov for dette. Testbatteriet ble både i del en og del to gjennomført i tilfeldig 

rekkefølge i alle referansegruppene. Med hensyn til nøyaktig notering av barnas svar fordret 

enkelte tester bruk av taleopptaker, etterfulgt av transkribering ved endt testing. Dette ga et 

bedre grunnlag for en mer nøyaktig skåring. Egne skåringsnotater ble i ettertid kontrollert i 

samarbeid med andre medstudenter på hovedprosjektet med hensyn til å fremme objektivitet i 

skåringen.  
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Oslo Universitetssykehus ved forskningsassistentene var ansvarlig for både koordinering og 

rekruttering av barn som brukte CI og HA. Denne rekrutteringen ble foretatt i samarbeid med 

Drammen sykehus, Akershus Sykehus, Sankt Olavs sykehus i Trondheim og Sørlandet 

sykehus i Arendal. Ansvarlig for rekruttering av barn med normal hørsel og språkutvikling 

var masterstudentene i hovedprosjektet. Sistnevnte rekruttering var et resultat av samarbeid 

med foreldreorganisasjoner, barnehager og skoler i Trondheim og Oslo omegn. 

 

3.4 Datainnsamlingsverktøy 
 

Med utgangspunkt i det større testbatteriet som ble satt sammen av hovedprosjektet ble det i 

egen undersøkelse sett på resultatene fra utvalgte tester. Undersøkelse av barnas nonverbale 

evnenivå ble målt med Raven’s Coloured Progressive Matrices (CPM) og Raven’s Standard 

Progressive Matrices Plus (SPM Plus). For å undersøke i hvilken grad arbeidsminnet kunne 

forklare reseptive språkferdigheter hos barn med hørselshemming ble det sett på resultatene 

fra to indekser til språktesten Clinical Evaluation of Language Fundamentals-Fourth edition 

(CELF-4).  

 

Ulike typer memoreringsoppgaver har relevans til språkvansker fordi de inkorporerer viktige 

kognitive prosesser som er nødvendig for den talespråklige utviklingen. Dette innbefatter å 

rette oppmerksomheten til det andre sier, oppfatte språklyder, kode disse lydene som fonemer 

og lagre fonemene i en sekvens, relatere sekvensen av lyder til ord som allerede er lært, for å 

derav planlegge en respons og gjennomføre et artikulatorisk mønster (Gilliam, Montgomery 

& Gilliam, 2009).  

 

3.4.1 Raven’s Progressive Matrices 
 

Denne testen brukes til å måle ikke-verbal problemløsingskapasitet (evnenivå). Barnet skal ut 

fra logisk tankegang finne frem til hvilket bilde som følger et oppgitt mønster Testen har en 

standardskåre på 100 og et standardavvik på 15 for begge aldersgruppene (Raven, Raven & 

Court, 2004; Raven, Rust & Squire, 2008). For å unngå takeffekter, samt for å dekke hele 

aldersgruppen i utvalget som er satt til å være 5:7 til 12:11 år ble det benyttet to matriser:  

Raven’s Coloured Progressive Matrices (CPM) og Raven’s Standard Progressive Matrices 

Plus (SPM Plus). 
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Raven’s Coloured Progressive Matrices (CPM)  

 

Disse matrisene er utviklet for barn i alderen 4-11. De er i egen undersøkelse anvendt til de 

barna som er mellom 5-8 år. Matrisene består av 36 oppgaver i farger som er fordelt på 3 

ulike serier med 12 oppgaver i hver (Raven, Rust & Squire, 2008).  

 

Raven’s Standard Progressive Matrices Plus (SPM Plus)  

 

Dette er matriser som er utviklet for barn og ungdom i aldersgruppen 7-18 år. De er i egen 

undersøkelse anvendt til de barna som er mellom 9-12 år. Matrisene består av 60 oppgaver 

som er fordelt på 5 ulike serier med 12 oppgaver og økende vanskelighetsgrad i hver (Raven, 

Raven & Court, 2004).  

 

3.4.2 CELF- 4 
 

CELF-4 er en språktest utviklet for barn i alderen 5:0-12:11 år. Den skandinaviske versjonen 

som er benyttet er standardisert og normert for 600 skandinaviske barn. Testen er oversatt til 

norsk og består av 13 deltester som gir mål på en rekke språklige aspekter. Disse deltestene 

kan deles inn i syv indekser som omhandler grunnleggende språkferdigheter, reseptivt språk, 

ekspressivt språk, språklig innhold, språklig struktur, språklig hukommelse og arbeidsminne 

(Semel, Wiig & Secord, 2013a). 

 

I egen undersøkelse ses det på to indekser som gir mål på arbeidsminnet og reseptivt språk. 

Deltestene som inngår i de to indeksene har skalerte skårer, og summen av disse konverteres 

til indeksskårer. Indeksen for arbeidsminnet er for barn mellom 5-12 år og dekker dermed 

hele aldersspekteret i eget utvalg. Den består av deltestene tallhukommelse og hverdagslige 

sekvenser. Indeks for arbeidsminnet har en standardskåre på 100 med et standardavvik på 15. 

Indeksen for reseptivt språk for barna i aldersgruppen 5-8 år består av deltestene forståelse av 

instruksjoner, setningsforståelse og likheter 1 Reseptiv. For de barna som er i aldersgruppen 

9-12 år består indeksen av deltestene forståelse av instruksjoner og likheter 2 Reseptiv. 

Indeks til reseptivt språk har en standardskåre på 100 og et standardavvik på 15 for begge 

aldersgruppene. Deltestene i indeksene blir i det følgende beskrevet individuelt (Semel, Wiig 

& Secord, 2013a). 
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Tallhukommelse  

 

Denne deltesten inngår i indeks for arbeidsminnet. Her vurderes evnen til å hurtig manipulere 

og sekvensere auditiv verbal informasjon. Denne deltesten setter krav auditivt og verbalt 

arbeidsminnet samt til oppmerksomhet og konsentrasjon. Testleder skal be barnet om å gjenta 

tallrekker som øker i lengde og vanskelighetsgrad, i forlengs og baklengs rekkefølge. Denne 

testoppgaven skal ikke gjentas, ved behov kan instruksjonene gjentas (Semel, Wiig & Secord, 

2013a). 

 

Hverdagslige sekvenser  

 

Hverdagslige sekvenser er den andre og siste deltesten som inngår i indeks for arbeidsminnet. 

Den vurderer evnen til å raskest mulig manipulere og sekvensere auditiv verbal informasjon 

ved måling av tid. Det settes også her krav til barnas auditive og verbale arbeidsminnet samt 

til oppmerksomhet og konsentrasjon. Ingen av testoppgavene i denne deltesten skal gjentas. 

Eks.: Nå skal du si ukedagene i baklengs rekkefølge, så raskt du kan, uten å hoppe over noen. 

Begynn med søndag, og så lørdag – hele veien til mandag. Er du klar? Start!” (Semel, Wiig 

& Secord, 2013b, s. 11). 

 

Forståelse av instruksjoner  

 

Denne deltesten inngår i indeksen for reseptivt språk og den vurderer barnets evne til å tolke 

muntlige instruksjoner. Instruksjonene som gis øker i kompleksitet og lengde og inneholder 

begreper som stiller krav til logisk resonnering. I tillegg vurderes barnets evne til å huske 

navn på ulike objekter, egenskaper og rekkefølge, og til å identifisere nevnte objekter blant 

flere andre objekter. Testoppgavene skal ikke gjentas for barnet. Testleder ber barnet peke på 

bilder i bestemt rekkefølge, og spesifiserer at barnet ikke skal peke før hele instruksjonen er 

gitt. Eks.: ”Nå skal jeg vise deg noen bilder og du skal peke på dem i samme rekkefølge som 

jeg sier dem. Pek på den svarte ballen og det hvite huset” (Semel, Wiig & Secord, 2013a, s. 

80). 
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Setningsforståelse  

 

Deltesten inngår i indeks for reseptivt språk den og vurderer barnets evne til å tolke muntlige 

utsagn i økende lengde og kompleksitet. Det er tiltatt å gjenta disse testoppgavene for barnet. 

Barnet skal ut i fra det som blir fortalt enten peke på eller benevne spesifikke illustrasjoner av 

mennesker, gjenstander og handlinger. Eks.: ”Pek på: jenta har mistet ballongen sin” (Semel, 

Wiig & Secord, 2013a, s. 120). 

 

Likheter 1 Reseptiv  

 

Denne deltesten inngår i reseptivt språk for de yngste barna og den vurderer barnets evne til å 

forstå sammenheng eller likheter mellom ord som er i samme semantiske kategori med hjelp 

av bildestøtte. Disse testoppgavene kan gjentas for barnet. Eks.: ”Nå skal jeg si noen ord og 

vise deg noen bilder. To av ordene som jeg sier passer sammen. Se på bildene og hør godt 

etter når jeg sier ordene: valp, frosk, hund” (Semel, Wiig & Secord, 2013a, s. 92). 

 

Likheter 2 Reseptiv  

 

Denne deltesten inngår i reseptivt språk for de eldste barna, her vurderes barnets evne til å 

forstå sammenheng eller likheter mellom ulike ord som er i samme semantiske kategori, for 

denne aldersgruppen gis det ingen bildestøtte. Det er tiltatt å gjenta disse testoppgavene. Eks.: 

”Nå skal jeg si noen ord. To av ordene passer sammen. Hør godt etter: Fisk, melk, finne, 

edderkopp (Semel, Wiig & Secord, 2013a, s. 97). 

 

3.5 Analyse 
 

Datamaterialet som er benyttet i egen undersøkelse ble behandlet i dataprogrammet Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). Det er anvendt en deskriptiv og analytisk statistikk. 

Deskriptiv og analytisk statistikk omfatter metoder, prinsipper og teknikker, med hensyn til å 

strukturere og fremheve hovedstrukturen i tallmaterialet (Befring, 2007). En enveisanalyse 

(ANOVA) brukes ved sammenligning av de tre gruppene. For å vise til korrelasjoner mellom 

variabler anvendes Pearsons r som statistisk mål, dette er en bivariat korrelasjonskoeffisient 

som viser styrken på sammenhenger (Gall et al. 2007). Reseptivt språk er avhengig variabel, 
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det vil si den variabelen det blir undersøkt om den uavhengige variabelen arbeidsminnet kan 

ha en innflytelse på. Til slutt blir multippel regresjonsanalyse anvendt for å gi en indikasjon 

på i hvilken grad arbeidsminnet kan forklare variasjoner i de reseptive språkferdighetene hos 

barn med hørselshemming når andre faktorer er tatt i betraktning.  

 

3.6 Validitet og reliabilitet 
 

De målereglene og det opplegget for kvantifisering  som man forholder seg til bør være av en 

slik art at det kan festes tillitt til resultatene. Måleresultatene kan være upresise, ustabile og 

lite troverdige dersom operasjonaliseringene og reglene for måleprosedyren i prinsippet ikke 

har vært brukbare. Høy eller lav validitet og høy eller lav reliabilitet refererer til dimensjonen 

av tillitt og troverdighet (Befring, 2007). I det følgende blir det gjort rede for forutsetninger 

som ligger til grunn for at validiteten og reliabiliteten skal kunne styrkes i egen undersøkelse. 

En nærmere drøfting av validiteten og reliabiliteten til egne resultater blir foretatt i kapittel 5.  

 

3.6.1 Validitet 
 

Validitet viser til måleresultatenes gyldighet, slutninger eller tolkninger som fremkommer i 

undersøkelsen har god validitet dersom de har høy grad av sikkerhet (Befring, 2007; Lund, 

2002a). I det følgende knyttes Cook og Campell (1979) sine fire kvalitetsbegrep opp til eget 

forskningsdesign. Dette med hensyn til å både systematisere og fremheve vesentlige faktorer 

knyttet til graden av nøyaktighet og gyldighet i egen undersøkelse. Dette validitetssystemet er 

en metodologisk referanseramme som er mye anvendt i kvantitative undersøkelser, og den tar 

for seg statistisk validitet, indre validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet (Lund, 2002a).  

 

Statistisk validitet 

 

I egen undersøkelse vil den statistiske validiteten vedrøre i hvilken grad det gjøres en holdbar 

slutning om den eventuelle samvariasjonen mellom den uavhengige variabelen arbeidsminnet 

og den avhengige variabelen reseptivt språk, og i hvilken grad det har signifikant betydning. 

Slutningen som tas må ha en praktisk eller teoretisk betydning, og må vurderes innenfor ulike 

forskningsområder (Lund, 2002b). 
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Indre validitet 

 

Egen undersøkelse har et deskriptivt forskningsdesign. Deskriptive studier risikerer lav indre 

validitet fordi det ikke kan trekkes slutninger som vedrører årsaksforhold. Egen undersøkelse 

tar ikke sikte på å avdekke et årsaksforhold, flere kausalrelasjoner kan ligge bak de statistiske 

sammenhengene i analysen, og en sikker konkludering om årsaksforhold vil derfor ikke være 

mulig. En indre validitet kan styrkes ved å vise til alternative tolkninger av egne resultater 

(Kleven, 2002a). I denne oppgaven sitt drøftingskapittel vedrørende tidligere empiri vises det 

til tidligere forskning som kan relateres til resultatene i egen undersøkelse. Ut i fra alternative 

tolkninger kan det argumenteres for hva som kan fremstå som mer eller mindre sannsynlig 

eller usannsynlig (Kleven, 2002a). 

 

Begrepsvaliditet 

 

Begrepsvaliditet er knyttet til operasjonalisering av begreper som brukes i undersøkelsen og 

hvorvidt måten begrepene er definert på er i samsvar med teorien (Kleven, 2002a). Det må i 

egen undersøkelse vurderes i hvilken grad deltestene i CELF-4 faktisk måler arbeidsminnet 

og reseptivt språk, og i hvilken grad testresultatene her har blitt påvirket av andre faktorer. 

Begrepsvaliditet omhandler nærmere bestemt å forsikre seg om at man i best mulig grad 

måler det man har til hensikt å måle, dette for å unngå at testresultatene tolkes feil (Kleven, 

2002a).  

 

I tillegg kan reliabilitetsmålene til testene som brukes påvirke begrepsvaliditeten, og det vil 

derfor være nødvendig å ta i betraktning kvaliteten til kartleggingsverktøyene CELF-4 og 

Raven’s Progressive Matrices. Testenes reliabilitetsmål påvirker begrepsvaliditeten, hvilket 

argumenterer for bruk av standardiserte tester (Gall et al, 2007). Dersom testene som brukes 

ikke undersøker det begrepet som på en best mulig måte er operasjonalisert, fører dette til at 

begrepsvaliditeten faller (Kleven, 2002b). 

 

Ytre validitet 

 

Ytre validitet er knyttet til generaliseringer som er ikke-statistiske (Lund, 2002a). Drøftinger 

som omhandler ytre validitet i egen undersøkelse vil vedrøre i hvilken grad testresultatene til 

de tre gruppene kan generaliseres. Dersom en med sikkerhet kan generalisere til eller over 
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andre vesentlige situasjoner, individer og tider kan man oppnå en god ytre validitet. Trusler 

mot den ytre validiteten vedrører individhomogenitet, som innebærer at individer i en gruppe 

er så ensartede at resultatene ikke kan generaliseres i bred nok grad. Dersom utvalget som 

brukes er representativt kan det i større grad overføreres til andre persontyper. Videre kan 

ikke-representativiteten i et utvalg medføre at en overføring til bestemte populasjoner blir 

usikkert, fordi personene i utvalget ikke representerer øvrig populasjon. Dersom de utvalgene 

som brukes i egen undersøkelse er skjeve i forhold til populasjonen, jo større sjanse er det for 

at en generalisering blir ugyldig (Lund, 2002a). 

 

3.6.2 Reliabilitet 
 

Reliabilitet omhandler grad av målepresisjon, eller målefeil. I forskningssammenheng er det 

viktig å tilstrebe at en forekomst av målefeil er minimal. Det blir nødvendig å vurdere i hvor 

stor grad måleresultater er stabile og presise (Befring, 2007). Standardiserte tester slik som 

CELF-4 og Raven’s Standard Progressive Matrices har regelstyrte retningslinjer, dette styrker 

konsistensen ved administrering og skåring (Gall et al., 2007). Testlederens administrering og 

skåring kan til tross for at det ligger et standardiseringsarbeid bak de verktøyene som brukes, 

påvirke reliabiliteten ved at administreringen ved at det ikke tas hensyn til retningslinjer, eller 

at skåringen ikke gjennomføres nøyaktig. Ved å kontrollere for inter-rater reliabiliteten på 

skåringer, kan det undersøkes om skåringsarbeidet til samtlige av studentene som er involvert 

i hovedprosjektet samsvarer (Gall et al., 2007).  

 

Barna som blir testet kan også være påvirket av forskjellige faktorer som er utslagsgivende i 

resultatene. Fordi ulike forhold kan påvirke de testresultatene som man sitter igjen med, samt 

at administrering og skåring av barna i HA og- NH-gruppen ble foretatt av masterstudenter i 

hovedprosjektet vises det i kapittel 5 til en nærmere drøfting av mulige målefeil. 
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3.7 Forskningsetiske hensyn 
 

I forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (NESH, 

2006) fremkommer det at forhold i samfunnet kan bedres ved hjelp av forskningsresultater. 

Intensjonen til hovedprosjektet er å innhente mer kunnskap om språk, hørsel, livskvalitet og 

statistisk læring hos tre nye referansegrupper som involverer barn med høreapparat, barn med 

språkvansker og barn med normal hørsel og språkutvikling. Økt kunnskap om disse feltene 

kan bidra til bedre tilpasning i intervensjon. Befring (2007) skriver at forskningsetikken setter 

fokus på selve arbeidet som forskeren skal utføre med et profesjonelt og vitenskapelig ansvar, 

forskerens kvalifikasjoner vil i et etisk perspektiv stå ærverdig til tjeneste. 

 

En klar hovedregel når mennesker involveres i forskning vedrører fritt og informert samtykke 

til deltakelse. Deltakerne skal gis tilstrekkelig og tydelig informasjon om hva undersøkelsen 

vedrører, og alle skal ha et ønske om å selv ville delta i studien (NESH, 2006). Det er i denne 

undersøkelsen gitt informasjon og innhentet samtykke fra barnas foreldre. Både foresatte og 

barna over 8 år som deltok i undersøkelsen ble i forkant tildelt informasjonsskriv. Barn over 

åtte år ble gitt alderstilpasset informasjon i både skriftlig og muntlig form. Skrivet formidler 

hva undersøkelsen og ulike tester innebærer. NESH (2006) fremhever at barn som involveres 

i forskning skal betraktes som individuelle subjekter og gis særlig beskyttelse som er i tråd 

med deres egne behov. Ved ønske eller behov, var barna sine foresatte tilstede i samme rom. 

Fordi testsituasjoner kan oppleves ubehagelig, vil et etisk hensyn som vedrører ens egen rolle 

i testadministreringen være særlig viktig å ivareta (Gall et al, 2007). Det ble lagt stor vekt på 

å skape trygge rammer i møte med barnet, både i pauser og underveis i testsituasjonene, samt 

å gi barna en positiv opplevelse med fokus på mestring.  

 

Hovedprosjektet som masteroppgaven er en del av er godkjent av De regionale komiteer for 

medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Informasjonen ble behandlet konfidensielt, 

og alle deltakerne ble tildelt ID-nummer fra en kodeliste som ble brukt på testprotokoller og 

ved innlesing i de tilfeller enkelte tester fordret bruk av taleopptak. Dette for å forhindre bruk 

og formidling som kan identifisere enkeltpersoner. Videre presiserer Personopplysningsloven 

§2 (2000) at sensitive data skal sikres på et høyere nivå enn det vanlig ikke-sensitiv data skal. 

Data som er behandlet i egen undersøkelse er av en slik art, og ved bruk av tjenestegruppen 

Tjenester for Sensitive Data 2.0 (TSD 2.0) ved USIT/UiO har datamaterialet blitt behandlet 
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innenfor et lukket miljø og tilfredsstiller derved OUS og UIO sine krav for behandling av 

sensitive data. 
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4 Resultater 
 

Denne delen presenterer først deskriptiv informasjon om egne data, resultatene blir presentert 

i frekvenstabeller for hver enkelt gruppe. Det vises også til om det er en signifikant forskjell 

mellom de tre gruppenes resultater på reseptivt språk, arbeidsminnet og nonverbalt evnenivå. 

Deretter presenteres resultatene i korrelasjonsanalyser selektert for de ulike gruppene, før de 

faktorene som hadde signifikant sammenheng med reseptivt språk presenteres i en multippel 

regresjonsanalyse.  

 

4.1 Deskriptive resultater 
 

Resultatene i kontrollgruppen og CI-gruppen var tilnærmet normalfordelt. Når utvalgene ikke 

er store nok, risikeres det at bare en eller to verdier som skiller seg ut (uteliggere) kan gjøre 

utslag på fordelingen som er i utvalget (Gall et al., 2007). Det ble avdekket tre uteliggere i 

HA-gruppen, en i testresultatene fra reseptivt språk, og to i testresultatene fra målinger av 

arbeidsminnet. Følgende tre ble fjernet fra datasettet i SPSS etter konsultasjon med veileder. 

Skårene som var avvikende blir nærmere redegjort i forbindelse med de deskriptive tabellene 

som blir selektert for hver enkelt gruppe, samt i relasjon til drøftingen som angår statistisk 

validitet i kapittel 5. 

 

4.1.1 Resultater for kontrollgruppen 
 

Tabell 4.1: Deskriptiv data selektert for testresultatene i kontrollgruppen  

 

Variabel        N M   SD Min-Max Skjevhet Kurtosis 

CELF-4 indeks for reseptivt språk        52 102,92   14,40  73-134 -,10 -,65 

CELF-4 indeks for arbeidsminnet        52 100,79   12,04 72-125 -,28 -,55 

Ravens matriser        52 102,48   13,36 80-140  ,40  ,65 

 
Note: N = antall, M = gjennomsnitt, SD = standardavvik, Min-Max = minimum og maksimum oppnådd skåre. 
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Indeks for reseptivt språk viser at den gjennomsnittlige skåren i kontrollgruppen er på 102,92, 

hvilket viser seg å samsvare med standardskåren (M = 100, SD = 15) på indeksen til den 

skandinaviske standardiseringen til CELF-4 som inkluderte 600 barn (Semel, Wiig & Secord, 

2013a). Variabelen har en negativ skjevhetsverdi og skjevhets -og kurtosisverdiene viser små 

avvik.   

 

Testresultatene på indeks for arbeidsminnet viser et gjennomsnitt på 100,79, hvilket også her 

viser seg å være i samsvar med standardskåren fra det skandinaviske standardiseringsarbeidet 

(M = 100, SD = 15). Skjevhetsverdien er negativ og skjevhets -og kurtosisverdiene viser at 

det er små avvik.  

 

Testresultatene på nonverbalt evnenivå slik det kom til utrykk med Ravens matriser viser et 

gjennomsnitt på 102,48. Skjevhetsverdien er positiv og skjevhets -og kurtosisverdien viser 

små avvik fra normalfordelingen. Ravens matriser har gjennomsnittlig standardskåre på 100 

med et standardavvik på 15, kontrollgruppen i eget utvalg ligger således innenfor dette. 

 

4.1.2 Resultater for CI-gruppen 
 

Tabell 4.2: Deskriptiv data selektert for testresultatene i CI-gruppen  

 

Variabel        N M   SD Min-Max Skjevhet Kurtosis 

CELF-4 indeks for reseptivt språk        42 86,17   17,29  56-123 ,04 -,71 

CELF-4 indeks for arbeidsminnet        42 84,02   12,79 50-112 -,24  ,15 

Ravens matriser        42 98,17   10,79 80-120  ,20 -1,1 

	  
Note: N = antall, M = gjennomsnitt, SD = standardavvik, Min-Max = minimum og maksimum oppnådd skåre. 
 

Indeks for reseptivt språk viser at den gjennomsnittlige skåren i CI-gruppen ligger på 86,17, 

og barna skårer med dette lavere enn kontrollgruppen i eget utvalg (M = 102, 92). En klinisk 

gruppe som besto av 19 barn som brukte CI ble inkludert i det skandinaviske arbeidet med 

standardiseringen til CELF-4, testresultatene på indeksen for reseptivt språk var her M =76,1 

(Semel, Wiig & Secord, 2013a) og dette er således lavere enn skåren som fremkom hos CI-
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gruppen i eget utvalg. Variabelen har positiv skjevhetsverdi, og skjevhets -og kurtosisverdien 

viser små avvik fra normalfordelingen. Standardavviket (SD = 17,29) viser større spredning i 

CI-gruppen enn i kontrollgruppen (SD = 14,40). Dette kan tyde på at det hos barn med CI var 

større individuelle forskjeller på testresultatene for reseptivt språk enn hos kontrollgruppen.  

 

Indeks for arbeidsminnet viser at den gjennomsnittlige skåren ligger på 84,02. Sammenlignet 

med gjennomsnittlig skåre til kontrollgruppen i eget utvalg (M = 100,79) ligger barna med CI 

noe lavere. I den kliniske gruppen som ble inkludert i det skandinaviske normeringsarbeidet 

til CELF-4 hadde barna som brukte CI en forholdsvis tilsvarende skåre som CI-gruppen i 

eget utvalg M = 82,4. Normeringsarbeidet som inkluderte 11 barn med CI skal dog tolkes 

med forsiktighet, med hensyn til homogeniteten hos barna og lav gjennomsnittlig alder (6:6 

år) da dette er noe som kan forklare variasjonene i språkferdighetene (Semel, Wiig & Secord, 

2013a). Skjevhetsverdien på testresultatene for arbeidsminnet er negativ og skjevhets -og 

kurtosisverdien har små avvik fra normalfordelingen. Standardavviket hos CI-gruppen (SD = 

12,79) viser forholdsvis lik spredning som hos kontrollgruppen (SD = 12,04) 

 

Variabelen Ravens matriser viser at barna i CI-gruppen sitt nonverbale evnenivå er på 98, 17. 

Sammenlignet med resultatene til kontrollgruppen som viste M = 102, 48. Skjevhetsverdien 

er positiv og viser små avvik fra normalfordelingen, kurtosis viser at det er moderate avvik 

fra normalfordelingen (-1,1). En nærmere undersøkelse av den grafiske presentasjonen av 

individuelle skårer i steam-and-leaf avdekket ingen uteliggere. Dette forteller at fordelingen 

på resultatene fra Ravens matriser i utvalget kan betraktes som tilfredsstillende, til tross for 

en kurtosisverdi på -1,1. Standardavviket hos CI-gruppen (SD = 10,79) har mindre spredning 

enn kontrollgruppen (SD = 13,36). 
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4.1.3 Resultater for HA-gruppen 
 

Tabell 4.3: Deskriptiv data selektert for testresultatene i HA-gruppen  

 

Variabel        N M   SD Min-Max Skjevhet Kurtosis 

CELF-4 indeks for reseptivt språk        31 90,81   13,12  63-113 ,47 -,14 

CELF-4 indeks for arbeidsminnet        30 89,40   11,61 64-115 ,18  ,30 

Ravens matriser        32 97,97   14,85 80-130 ,54 -,78 

 
Note: N = antall, M = gjennomsnitt, SD = standardavvik, Min-Max = minimum og maksimum oppnådd skåre 
 

Indeks for reseptivt språk i HA-gruppen viser et gjennomsnitt på 90,91. Gjennomsnittet her er 

lavere enn gjennomsnittet i kontrollgruppen i eget utvalg (M = 102, 92). Skjevhetsverdien er 

positiv og skjevhets-og kurtosisverdiene viser små avvik fra normalfordelingen, dette er etter 

at en uteligger med en skåre på 45 ble fjernet. Standardavviket (SD = 13,12) i HA-gruppen 

viser litt mindre spredning enn i kontrollgruppen (SD = 14,40).  

 

Indeks for arbeidsminnet viser at den gjennomsnittlige skåren ligger på 89,40. Sammenlignet 

med gjennomsnittlig skåre til kontrollgruppen i eget utvalg (M = 100,79) skårer barna i HA-

gruppen lavere også her. Skjevhetsverdien er positiv, og skjevhets-og kurtosisverdiene viser 

små avvik fra normalfordelingen, dette er etter at en uteligger med en skåre på 64, samt en 

ekstrem verdi med en skåre på 136 ble fjernet. Standardavviket i HA-gruppen (SD = 11,61) 

viser forholdsvis lik spredning som hos kontrollgruppen (SD = 12,04) 

 

Resultatene på nonverbalt evnenivå som ble målt med Ravens matriser viser et gjennomsnitt 

på 97,97. Sammenlignet med resultatet til kontrollgruppen (M = 102, 48) er barna med HA 

sitt gjennomsnitt tilsvarende kontrollgruppens gjennomsnitt. Skjevhets -og kurtosisverdien 

viser små avvik fra normalfordelingen. Standardavviket i HA-gruppen (SD = 14,85) viser en 

større spredning enn hos kontrollgruppen (SD = 13,36). 
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4.2 Gruppesammenligning 
 

Enveis variansanalyse (ANOVA) ble  utført med hensyn til å undersøke i hvilken grad det var 

signifikante forskjeller i de tre gruppenes sine resultater på reseptivt språk, arbeidsminnet og 

nonverbalt evnenivå. Sammenhengen mellom de tre gruppene sine testresultater presenteres i 

det følgende i tabeller som er selektert for gjennomsnittet på de tre testresultatene. Det vises 

også til de enkelte gruppenes gjennomsnittlige skåre på testresultatene i søylediagrammer. 

 

4.2.1 Sammenligning av resultater på arbeidsminnet 
 

Tabell 4.4: Sammenligning av resultater på arbeidsminnet mellom de tre gruppene 

 

Grupper        Gjennomsnittlig differanse Signifikans 

Kontrollgruppe og CI-gruppe        16,75 ,000**   

Kontrollgruppe og HA-gruppe        9,09 ,007**   

CI-gruppe og HA-gruppe       -7,69 ,034*   
 
Note: ** Korrelasjonen er signifikant på 0,01 nivå (to-halet test). * Korrelasjonen er signifikant på 0,05-nivå (to-halet test). 
 
 
Resultatene på arbeidsminnet viste signifikant forskjell mellom alle tre gruppene (F = 19,5, p 

= ,000). Partial Eta Square viste en stor effektstørrelse (,24). Som fremstilt i tabell 4.4 viste 

post-hoc test en signifikant forskjell mellom kontrollgruppen og CI-gruppen sine resultater på 

arbeidsminnet (p = ,000). Dette var også gjeldende i kontrollgruppen og HA-gruppen (,007). I 

HA -og CI-gruppen var det også en signifikant forskjell på arbeidsminnekapasiteten (,034). 

Figur 4.1 illustrerer den gjennomsnittlige skåren for hver individuelle gruppe. Stiplede linjer 

markerer gjennomsnittlig standardskåre på indeks for arbeidsminne CELF-4 (100), samt +/- 1 

standardavvik (Semel, Wiig, Secord, 2013a). 	  
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Figur 4.1: Gjennomsnittlig skåre på arbeidsminnet for alle tre gruppene 

 

 

4.2.2 Sammenligning av resultater på reseptivt språk 
 

Tabell 4.5: Sammenligning av resultater på reseptivt språk mellom de tre gruppene 

 

Grupper       Gjennomsnittlig differanse Signifikans 

Kontrollgruppe og CI-gruppe       16,75 ,000**   

Kontrollgruppe og HA-gruppe       13,54 ,001**   

CI-gruppe og HA-gruppe       3,20 ,065   
 
Note: ** Korrelasjonen er signifikant på 0,01 nivå (to-halet test). * Korrelasjonen er signifikant på 0,05-nivå (to-halet test). 

 

Resultatene på reseptivt språk viste signifikant forskjell mellom alle tre gruppene (F = 15,15, 

p = ,000). Partial Eta Square ble kontrollert for å undersøke effektstørrelsen på resultatet, som 

var ,19. I følge Cohens (1988) retningslinjer er dette å betrakte som en stor effektstørrelse. 

Ved bruk av post-hoc test ble det gjort en nærmere identifisering av forskjellene mellom 

gruppene, som vist i tabell 4.5. Hos kontrollgruppen og CI-gruppen fremgikk det signifikante 

forskjeller i resultatene på reseptivt språk (p = ,000). Dette gjaldt også kontrollgruppen og 
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HA-gruppen (,001). Det var ingen signifikante forskjeller på reseptivt språk mellom CI -og 

HA-gruppen (,065). Figur 4.2 illustrerer gjennomsnittlig skåre som var i de tre gruppene. 

Stiplede linjer markerer den gjennomsnittlige standardskåren på indeksen for reseptivt språk 

CELF-4 (100), samt +/- 1 standardavvik (Semel, Wiig, Secord, 2013a).  

 

 
Figur 4.2: Gjennomsnittlig skåre på reseptivt språk for alle tre gruppene 

 

 

4.2.3 Sammenligning av resultater på nonverbalt evnenivå 
 

Tabell 4.6: Sammenligning av resultater på Ravens matriser mellom de tre gruppene 

 

Grupper         Gjennomsnittlig differanse Signifikans 

Kontrollgruppe og CI-gruppe        - 4,31 ,249   

Kontrollgruppe og HA-gruppe        - 4,51 ,273   

CI-gruppe og HA-gruppe        - ,198 ,998   
 
Note: ** Korrelasjonen er signifikant på 0,01 nivå (to-halet test). * Korrelasjonen er signifikant på 0,05-nivå (to-halet test). 
 
 
Nonverbalt evnenivå som målt med Ravens matriser viste ingen signifikant forskjell på de tre 

gruppene (F = 1,76, p = ,177). Partial Eta Square viste lav effektstørrelse 0,02. Post-hoc test, 
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som fremstilt i tabell 4.6 viste at nonverbalt evnenivå ikke hadde signifikant forskjell mellom 

noen de tre gruppene. Figur 4.3 illustrerer gjennomsnittlig skåre på nonverbalt evnenivå for 

hver individuelle gruppe. De stiplede linjene markerer den gjennomsnittlige standardskåren 

til Raven CPM og SPM plus (100), samt +/- 1 standardavvik (Raven, Raven & Court, 2004; 

Raven, Rust & Squire, 2008).  

 

 
Figur 4.3: Gjennomsnittlig skåre på ravens matriser for alle tre gruppene 

 

4.3 Korrelasjonsanalyse 
 

Det forekom ulik grad av korrelasjoner mellom variablene reseptivt språk og arbeidsminnet i 

de tre gruppene, men det var her en signifikant sammenheng både i CI -og HA-gruppen. Etter 

nærmere gransking av andre mulige sammenhenger mellom reseptivt språk og grunnleggende 

faktorer for språktilegnelse hos barn med hørselshemming, viste det seg at også nonverbalt 

evnenivå målt med Ravens matriser hadde sammenheng med resultatene på reseptivt språk 

hos barn med hørselshemming. I HA-gruppen hadde også antatt tidspunkt for hørselstap en 

sammenheng med det reseptive språket. Taleoppfattelse av enstavelsesord, grad av hørselstap 

og alder for operasjon av CI viste ingen signifikante sammenhenger med reseptivt språk. 

Nedenfor presenteres aktuelle korrelasjoner selektert for hver enkelt av gruppene. For å tolke 
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de ulike korrelasjonskoeffisientene som er fremstilt, blir også r ² undersøkt nærmere. Dette 

innebærer at det vises til hvor stor del av variansen to variabler har til felles (Kleven, 2002b). 

 

4.3.1 Korrelasjoner på testresultater i kontrollgruppen 
 

Tabell 4.7: Korrelasjonsmatrise selektert for kontrollgruppen 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  

Variabel 1  2  3 

1 CELF-4 indeks for reseptivt språk  -           

2 CELF-4 indeks for arbeidsminnet ,212   -         

3 Ravens matriser ,143  ,238   -       

 
Note: ** Korrelasjonen er signifikant på 0,01 nivå (to-halet test). * Korrelasjonen er signifikant på 0,05-nivå (to-halet test). 
 

I kontrollgruppen avdekket analysen at det er en svak korrelasjon mellom arbeidsminnet og 

reseptivt språk, forholdet er ikke signifikant (r = ,212, p = ,131). Dette gir en indikasjon på at 

arbeidsminnet og reseptivt språk her kan ha 4 % av variasjonen til felles. Videre avdekker 

analysen at det ikke ser ut til å være en betydelig korrelasjon mellom nonverbalt evnenivå 

målt med Ravens matriser og indeks for reseptivt språk hos barna i kontrollgruppen (r = ,143, 

p = ,313). Mellom arbeidsminnet og nonverbalt evnenivå målt med Ravens matriser fremgår 

det en svak korrelasjon som ikke er signifikant (r = ,238, p = ,090). 

 

4.3.2 Korrelasjoner på testresultater i CI-gruppen 
 

Tabell 4.8: Korrelasjonsmatrise selektert for CI-gruppen 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  

Variabel 1 2 3 

1 CELF-4 indeks for reseptivt språk  -           

2 CELF-4 indeks for arbeidsminnet  ,679**  -         

3 Ravens matriser  ,465**  ,431**  -       

 
Note: ** Korrelasjonen er signifikant på 0,01 nivå (to-halet test). * Korrelasjonen er signifikant på 0,05-nivå (to-halet test). 
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Analysen av korrelasjonene i CI-gruppen viser at det er en signifikant sammenheng mellom 

arbeidsminnet og reseptivt språk på 0,01 nivå (r = ,679, p = ,000). Dette funnet indikerer at  

arbeidsminnet og reseptive språkferdigheter hos barn med CI har 49 % av variasjonen felles. 

Nonverbalt evnenivå som målt med Ravens matriser viser at også dette er en faktor som har 

signifikant sammenheng med reseptivt språk på 0,01nivå, men korrelasjonen er her litt lavere 

(r = ,465, p = ,002) og barnas nonverbale evnenivå og reseptivt språk kan således ha 25 % av 

variasjonen felles. Mellom arbeidsminnet og nonverbalt evnenivå er det også en signifikant 

korrelasjon (r = ,431, p = ,004).  

 

4.3.3 Korrelasjoner på testresultater og bakgrunnsfaktor  i HA-gruppen 
 

Tabell 4.9: Korrelasjonsmatrise selektert for HA-gruppen 

 

	  

Variabel  1  2 3 4 

1 CELF-4 indeks for reseptivt språk   -       

2 CELF-4 indeks for arbeidsminnet  ,538**  -     

3 Ravens matriser  ,506**  ,138 -   

4 Antatt tidspunkt for hørselstap -,478** -,238 -,274 - 
 
Note: ** Korrelasjonen er signifikant på 0,01 nivå (to-halet test). * Korrelasjonen er signifikant på 0,05-nivå (to-halet test). 
 

På samme måte som det fremgikk i matrisen til CI-gruppen foreligger det også hos barna med 

HA en signifikant korrelasjon mellom arbeidsminnet og reseptivt språk på 0,01 nivå (r = 

,538, p = ,001) målt med CELF-4. Dette indikerer at arbeidsminnet og reseptivt språk kan ha 

29 % felles varians hos barn med HA. Ved å ta i betraktning korrelasjonene mellom 

variablene for  Ravens matriser og reseptivt språk foreligger det en signifikant korrelasjon på 

0,01 nivå (r = ,506, p = ,004) hvilket gir en indikasjon på at nonverbalt evnenivå og reseptivt 

språk kan ha 26 % felles variasjon hos barn med HA. I denne gruppen hadde også det antatte 

tidspunktet for hørselstap signifikant korrelasjon med reseptivt språk (r = -,478, p = ,007), 

som betyr at dette kan ha 23 % felles variasjon. Det fremgikk ingen sammenheng mellom 

barna med HA sin arbeidsminnekapasitet og det nonverbale evnenivået. Arbeidsminnet og 

antatt tidspunkt for hørselstap hadde en svak korrelasjon som ikke var signifikant. 



	   41	  

4.4 Regresjonsanalyse 
 

Regresjonsanalyse brukes for å undersøke effekten av en uavhengig variabel på en avhengig 

variabel, med kontroll av en tredje variabel (Midtbø, 2007). Multippel regresjonsanalyse ble 

benyttet for å undersøke i hvilken grad Indeks for arbeidsminnet og Raven kunne predikere 

resultater på den avhengige variabelen Reseptivt språk i CI -og HA-gruppen. I HA-gruppen 

ble også bakgrunnsvariabelen antatt tidspunkt for hørselstap inkludert i regresjonsanalysen. 

 

4.4.1 Regresjonsanalyse i CI-gruppen 
 

Tabell 4.10: Regresjonsanalyse for CI-gruppen med reseptivt språk som avhengig variabel 

 

 Uavhengige variabler Standardsiert koeffisient t            R-square Adjusted R-square 

 

Beta       

Indeks for arbeidsminne ,588** 4,67     
  

Ravens matriser ,212 1,68 
   

   
 r ² = ,498  r ² = ,472 

 
Note: ** Korrelasjonen er signifikant på 0,01 nivå (to-halet test). * Korrelasjonen er signifikant på 0,05-nivå (to-halet test). 
 

R-Square viste at 49,8% av variasjonen i reseptivt språk hos barn med CI kunne forklares av 

arbeidsminnet og nonverbalt evnenivå (,498). Jo mindre et utvalg er, jo mer kan man stå i 

fare for å overestimere det resultatet som foreligger (Pallant, 2005), derfor ble Adjusted R-

Square også undersøkt, dette viste at 47,2% av variasjonen i reseptivt språk kunne forklare de 

to faktorene arbeidsminne og nonverbalt evnenivå (,472). Ved videre evaluering av hvilken 

av disse to faktorene som i størst grad kunne forklare reseptive språkferdigheter hos barn med 

CI, ble det funnet at arbeidsminnet hadde høyest beta koeffisient (,588) sammenlignet med en 

lavere beta verdi på nonverbalt evnenivå (,212). Forklaringsnivået til arbeidsminnet viste 

signifikant betydning, mens nonverbalt evnenivå ikke hadde noe signifikant forklaringsnivå 

på reseptivt språk.  
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4.4.2 Regresjonsanalyse i HA-gruppen 
 

Tabell 4.11: Regresjonsanalyse for HA-gruppen med reseptivt språk som avhengig variabel 

 Uavhengige variabler   Standardsiert koeffisient t            R-square Adjusted R-square 

 

   Beta       

Indeks for arbeidsminne    ,421** 4,67     
  

Ravens matriser    ,372** 1,68 
   

Antatt tidspunkt for hørselstap -276 
 

     -2,00 
              r ² = ,547    r ² = ,496 
 
Note: ** Korrelasjonen er signifikant på 0,01 nivå (to-halet test). * Korrelasjonen er signifikant på 0,05-nivå (to-halet test). 

 

R-Square viste at 54,7 % av variasjonen i reseptivt språk hos barn med HA kunne forklares 

av arbeidsminnet, nonverbalt evnenivå og det antatte tidspunktet for hørselstap (,547). Ved å 

ta i betraktning Adjusted R-Square viste denne at 49,6 % av variasjonen i reseptivt språk 

kunne bli forklart av arbeidsminnet, nonverbalt evnenivå og antatt tidspunkt for hørselstap  

(,496). Videre ble det også her evaluert hvilken av disse tre faktorene som i størst grad kunne 

forklare reseptive språkferdigheter hos barn med HA. Arbeidsminnet hadde også her høyest 

beta koeffisient (,421) til sammenligning med nonverbalt evnenivå målt med Ravens matriser 

(,372) og antatt tidspunkt for hørselstap (-276).  

 

Dette betyr at arbeidsminnet gitt ut fra regresjonsanalysen er den predikatoren som viste seg å 

indikere den største innflytelsen på barn med både CI og HA sine reseptive språkferdigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



	   43	  

Tabell 4.12: Samlet oversikt på testresultatene for alle tre gruppene 

 

Gruppe N M SD Min. Max. 

CELF-4 indeks for arbeidsminnet: 
     

Kontrollgruppe 52 100,79 12,04 72 125 
CI-gruppe 42 84,02 12,79 50 112 
HA-gruppe 30 89,40 11,61 64 115 
 

     CELF-4 indeks for reseptivt språk: 
     

Kontrollgruppe 52 102,92 14,40 73 134 
CI-gruppe 42 86,17 17,29 56 123 
HA-gruppe 31 90,81 13,12 63 113 

 

     Ravens matriser: 
     

Kontrollgruppe 52 102,48 13,36 80 140 
CI-gruppe 42 98,17 10,79 80 120 
HA-gruppe 32 97,97 14,85 80 130 
 
 
Note: N = antall, M = gjennomsnitt, SD = standardavvik, Min. Max. = minimum og maksimum oppnådd skåre 
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5 Drøfting av resultater 
 

I det følgende gis en drøfting av de resultatene som fremgikk i egen undersøkelse. Egne funn 

blir først drøftet i lys av teori og empiri som det ble redegjort for i kapittel 2. Deretter vises 

det til en diskusjon som er i tilknytning til undersøkelsens grad av tillitt og troverdighet, ved 

at det vises til aktuelle validitets -og reliabilitetsaspekter. 

 

5.1 Resultatene i lys av teori og empiri 
 

Hensikten med egen undersøkelse var å utforske arbeidsminnekapasiteten hos barn med CI 

og HA og i en referansegruppe med normalthørende barn. Det ble lagt vekt på arbeidsminnet 

sin relasjon til reseptivt språk, nærmere bestemt i hvilken grad arbeidsminnet kunne forklare 

variasjoner i reseptive språkferdigheter hos barn med hørselshemming. I dette kapittelet vil 

egne funn drøftes og ses i lys av teorigrunnlaget og tidligere empiri som det ble redegjort for i 

kapittel 2. Dette med hensyn til å gi en ytterligere forklaring og nyansering av egne funn og 

analytiske resultater. Drøftingen foretas med basis i problemstillingen, samt de to spesifiserte 

forskningsspørsmålene: 

 

• I hvilken grad kan arbeidsminnet forklare variasjon i reseptive språkferdigheter 

hos barn med hørselshemming? 

 

• Hvordan er arbeidsminnekapasiteten ut fra resultater på CELF-4 indeks hos barn med 

hørselshemming versus hos barn med normal hørsel? 

 

• Hvordan er reseptivt språk ut fra resultater på CELF-4 indeks hos barn med 

hørselshemming versus hos barn med normal hørsel? 
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5.1.1 Arbeidsminnet ut fra resultater på CELF-4 indeks 
 

Testresultatene på målinger av arbeidsminnet i samtlige av de tre gruppene viste signifikant 

diskrepans fra hverandre. Resultatene til gruppene som besto av barn med CI og HA drøftes i 

det følgende opp mot resultatene til kontrollgruppen.  

 

Resultater på kapasitet i arbeidsminnet hos barn med CI  

 

Analysering av testresultatene på arbeidsminnekapasiteten slik det kom til utrykk i CELF-4 

indeks for arbeidsminnet viste signifikant forskjell mellom barn med CI og kontrollgruppen. 

Hvor barna med normal hørsel viste bedre arbeidsminnekapasitet. I tillegg til at barna med CI 

skåret signifikant lavere enn kontrollgruppen, var testresultatene også under gjennomsnittlig 

standardskåre. En av flere sentrale faktorer for språktilegnelse hos barn med hørselshemming 

som kan ses i relasjon til arbeidsminnet, er grad av hørselstap. Et hørselstap kan innebære at 

barnas evne til talepersepsjon og talediskriminasjon er nedsatt på frekvenser som er sentrale 

for oppfatning av talelyder (Stack, 2010). I egen studie var det imidlertid ikke en signifikant 

sammenheng mellom taleoppfattelse og skåre på arbeidsminnekapasiteten hos barn med CI. 

 

Resultatet er noe uventet da dårligere hørsel i tidligere studier viser en sammenheng med 

fonologiske prosesseringsvansker. Auditive signaler som blir mottatt gjennom CI er mindre 

detaljerte enn de auditive signalene som barn med normal hørsel erfarer (Bouchard, Ouellet 

& Cohen, 2009; Pisoni, 2000). Det har blitt indikert at barn med CI kan ha problemer med å 

foreta nøyaktige fonologiske prosesseringer og at dette kan ha en sammenheng med nedsatt 

arbeidsminnekapasitet. Mål på arbeidsminnet i denne studien i relasjon til dette aspektet var 

repetisjon av nonsensord (Mentzer et al., 2015). Repetisjon av nonsensord er antatt å måle 

kapasiteten i fonologisk løkke, og innebærer repetering av ord uten meningsinnhold som øker 

i lengde. Ordene som høres skal opprettholdes i minnet lenge nok, slik at de kan repeteres 

(Gathercole & Baddeley, 1990). Repetisjon av nonsensord vedrører at barnet i langt større 

grad må støtte seg på den fonologiske løkken enn ved repetisjon av vanlige ord som eventuelt 

er etablert i eksisterende vokabular (Gathercole, 1995). I studien til Mentzer et al. (2015) ble 

det foretatt en nærmere analysering av de konsonantopphopningene som var i nonsensordene. 

Forskerne fant med dette at barna med CI utelot flere konsonanter enn det barna som hadde 

normal hørsel gjorde. Ved å vurdere testresultatene på arbeidsminnet hos barn med CI i egen 
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undersøkelse kan dette tolkes dithen, at arbeidsminneindeksen til CELF-4 i mindre grad var 

prisgitt hørselshemmingen enn det repetisjon av nonsensord er. Dette fordi denne indeksen 

innebærer mål som vedrører hvorvidt barna klarer å manipulere og sekvensere auditiv verbal 

informasjon som er lært og som brukes i hverdagen hurtig og automatisert (Semel, Wiig & 

Secord, 2013a). At informasjonsflyten må gå via auditiv persepsjon, i henhold til repetisjoner 

av tallrekker, kan til en viss grad være utslagsgivende i henhold til en sensorisk prosessering, 

slik det fremgikk i studien til Mentzer et al. (2015). 

 

Med tanke på hjernen sin maksimale plastisitet i tidlige stadier i livet, er også tidlig tilgang på 

lyd viktig (Cole & Flexer, 2011). Barn med CI, og som er født med hørselstapet har i kritiske 

perioder ikke hatt tilstrekkelig tilgang til auditiv stimuli, eller i verste fall fraværende tilgang. 

Dette tatt i betraktning innebærer at det var aktuelt å undersøke i hvilken grad barn med CI 

har hatt tilgang på auditiv stimuli i de tidlige og kritiske faser. Barn får allerede ved 6-12-

månededersalder operert inn CI-implantat (Cleary, 2009), det blir også foretatt implantasjon 

allerede ved 2-månedersalder (Coletti, et al, 2012). Utvalget i CI-gruppen besto av 30 barn 

med et prelingvalt hørselstap, noe som innebærer at de fleste barna ble født med hørselstapet. 

Gjennomsnittlig alder for operasjon av CI var 35,51 måneder, barna fikk med andre ord CI-

implantatet gjennomsnittlig når de var rett under tre år. Det poengteres at det her foreligger 

spredning i gruppen (SD = 29). Ved implantasjon var det yngste barnet rett under 6 måneder, 

og det eldste var 11,8 år. Operasjonsdato for CI viste ingen sammenheng med resultater på 

arbeidsminnet. Noe av forklaringen til at egne resultater ikke samsvarer med tidligere studier 

som har funnet at alder ved implantasjon har signifikant sammenheng med for eksempel 

språkferdigheter, kan ha sammenheng med at egen studie også inkluderte 8 barn med CI som 

hvor tidspunkt for døvhet/sterk hørselshemming var usikkert. Hvor mye disse barna har hørt 

før de fikk CI er derved usikkert og kan påvirke resultatene. Imidlertid viste heller ikke antatt 

tidspunkt for hørselstapet (prelingval, perilingval eller tidspunkt for hørselstap usikkert) en 

sammenheng med arbeidsminnet hos barn med CI. 

 

Det som derimot viste seg å ha en signifikant sammenheng med arbeidsminnet hos barna med 

CI var nonverbalt evnenivå. Denne faktoren hadde også svak korrelasjon med arbeidsminnet 

hos kontrollgruppen, sammenhengen her var ikke signifikant. Enveis variansanalyse avdekket 

ingen signifikante forskjeller mellom gruppene på nonverbalt evnenivå, effektstørrelsen var 

også svært lav. Dette var forventet i og med at det var fastsatt inklusjonskriterie som vedrørte 

at samtlige av barna i utvalget skulle prestere innenfor lavt gjennomsnitt. Da det nonverbale 
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evnenivået kan reflektere et individ sin kapasitet for å lære (Cleary, 2009) trenger det ikke 

nødvendigvis være uventet å finne en samvariasjon her. CI-gruppen skåret lavt på kapasiteten 

i arbeidsminnet sammenlignet med kontrollgruppen. Det at både arbeidsminnet og nonverbalt 

evnenivå involveres i kognitive prosesser, kan tilsi at lav skåre på arbeidsminnekapasiteten 

kan ha samvariasjon med nonverbalt evnenivå. Den eksekutive enheten i arbeidsminnet er for 

eksempel ansett for å ha en sentral posisjon ved prosessering og manipulering av kognitive 

oppgaver (Baddeley, 1996).  

 

Mentzer et al. (2014) fant i sin studie at barna med hørselshemming skåret signifikant lavere 

enn kontrollgruppen ved måling av arbeidsminnet. I denne undersøkelsen skulle barna lytte 

til serier av setninger som inkluderte to, tre eller fire setninger. Ett ord manglet i slutten av 

hver setning, og barna skulle fylle ut og memorere de ordene som manglet, eksempelvis som 

i ”Krokodiller er grønne. Tomater er ….” (Mentzer et al., 2014, s. 3, egen oversettelse) for å 

deretter repetere ordene som de tidligere hadde fylt inn i setningene. Det ble antatt at årsaken 

til at barna (som både brukte CI og HA) sine evner til fonologisk prosessering krevde mer 

kognitive ressurser enn hos barna med normal hørsel. I tillegg til at arbeidsminnekapasiteten 

hos barn med hørselshemming var lav, var det sammenheng mellom arbeidsminnekapasiteten 

og de fonologiske prosesseringsferdighetene. Som illustrert i figur 2.1 av Baddeley og Hitch 

(1974) sin tre-komponentmodell av arbeidsminnet, pågår det en gjenkallingsprosess mellom 

den eksekutive enheten og den fonologiske løkken, hvilket er antatt å medføre at minnespor 

kan opprettholdes slik at de ikke forsvinner innen få sekunder (Baddeley, 2009b). Innlærte og 

automatiserte evner krever slik Norman og Shallice (1986) påpeker lite oppmerksomhet mens 

det som er antatt å være den mest avgjørende funksjonen til den eksekutive enheten (SAS), 

innebærer at det må aktiveres flere strategier for å søke etter andre mulige løsninger (referert i 

Baddeley, 2009b).  

 

Ved å se dette i sammenheng med studien til Mentzer et al. (2014) kan en gjenkallingsprosess 

ha vært mer krevende for barna som brukte CI enn det var hos kontrollgruppen i eget utvalg, 

dersom barna i tillegg til å manipulere og sekvensere den informasjonen som de skal gjengi (i 

henhold til baklengs tallhukommelse) også har en nedsatt evne til fonologisk prosessering. I 

Cleary, Schwartz, Wechsler-Kashi & Madell (2006) sin studie fremgikk det at barna med CI 

presterte lavere på repetisjon av auditiv stimuli enn det kontrollgruppen gjorde. Ordene var 

gjerne korrekt repetert, men barna som brukte CI hadde lengre pauser mellom repetisjonen av 

ordene (referert i Cleary, 2009). Tall er riktignok ord som trolig er etablerte representasjoner i 
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minnet til barna som er i eget utvalg, dette vil således være et aspekt som har betydning med 

tanke på barnas evne til å oppfatte tallrekkene. Fonologisk prosessering er dog i neste ledd 

noe som medfører en tilegnelse, og bruk av leksikalske elementer (Mentzer et al., 2014). Med 

dette kan det antas at barna med CI i eget utvalg skåret signifikant lavere enn det barna med 

normal hørsel gjorde, da arbeidsminneindeksen også involverer bruk av etablerte leksikalske 

elementer i langtidsminnet, testoppgavene i deltesten hurtig benevning involverer måling av 

tidsbruk. Eksempelvis skulle barna i testoppgavene gjengi sekvenser som er lært og brukes i 

hverdagen på en hurtig og automatisert måte (Semel, Wiig & Secord, 2013). Sistnevnte er et 

aspekt som det ses nærmere på ved betraktning av sammenhengen mellom arbeidsminnet og 

reseptivt språk hos barna med hørselstap i egne utvalg. 

 

Resultater på kapasitet i arbeidsminnet hos barn med HA  

 

På samme måte som i CI-gruppen var det en signifikant forskjell på arbeidsminnekapasiteten 

hos barn med HA og kontrollgruppen. Hvor barna med normal hørsel hadde høyest skåre på 

testresultatene for arbeidsminnet. Likeledes som i CI-gruppen ble det her undersøkt hvorvidt 

andre sentrale faktorer for språktilegnelse hos barn med hørselstap kunne ha sammenheng 

med kapasiteten i arbeidsminne. Korrelasjonsanalyser som innebefattet taleoppfattelse av 

enstavelsesord, antatt tidspunkt for hørselstap, kommunikasjonsmetoder og intervensjon, og 

nonverbalt evnenivå viste ingen signifikante sammenhenger hos barn med HA sine resultater 

på målinger av arbeidsminne.  

 

Ved undersøkelser som innebefatter kognitive domener, når prosedyrene innebærer bruk av 

talespråklige prestasjoner er det naturlig at barna med hørselshemming sin nedsatte evne til 

auditiv persepsjon kunne ha påvirket testresultatene på kognitive prestasjoner (Cleary, 2009). 

Da indeksen for arbeidsminnet stiller krav til auditivt og verbalt arbeidsminne (Semel, Wiig 

& Secord, 2013) var det forventet at det kunne være en sammenheng mellom arbeidsminnet 

og barna med HA sin taleoppfattelse av enstavelsesord. Oppfattelsen av enstavelsesordene 

hos barna med hørselshemming kan dog hente støtte i et etablert vokabular. Hvorvidt dette 

kunne vært en faktor som hadde sammenheng med arbeidsminnekapasiteten, ville muligens 

vært tilfellet dersom barna i eget utvalg hadde vært yngre, og ikke hadde etablert tilstrekkelig 

med fonologiske representasjoner i minnet. Styrking av fonologiske representasjoner bidrar 

til tilegnelsen av barna sitt vokabular (Adam & Willis, 2001). 
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Barna med hørselshemming i eget utvalg kan til tross for at de bruker høreapparat ha nedsatte 

frekvensområder. Nedsatt hørsel i høyfrekvente områder innebærer at konsonanter kan være 

problematisk å oppfatte, slik Willstedt-Svensson et al. (2008) påpeker. Brist i evnen til 

auditiv persepsjon kan forårsake at det tar lengre tid før de fonologiske representasjonene gir 

mening, og dette kan forårsake at etableringen av distinkte fonologiske representasjoner i 

minnet blir forsinket (Willstedt-Svensson et al., 2008). Dersom enkelte språklyder i mindre 

grad har blitt bearbeidet hos barna med HA enn hos barna i kontrollgruppen, kan en mulighet 

være at barnas fonetiske gjenkjenningsferdighet har vært er nedsatt, og at det derav er etablert 

færre stabile representasjoner i minnelageret. I forbindelse med flerkomponent-modellen av 

arbeidsminnet som vist i figur 2.2, er den episodiske bufferen en komponent som gjør at 

arbeidsminnet kan korrespondere med både persepsjon og langtidsminnet (Baddeley, 2000). 

Man kan anta at barna med HA i eget utvalg i ulik grad kan ha nedsatte frekvensområder, 

men til tross for det kan huske og repetere tallrekker med støtte fra langtidsminnet. Sistnevnte 

relateres til hvorvidt barna med hørselshemming har vansker med top-down-prosesseringen. 

Da i henhold til at en nedsatt hørsel kan medføre at denne utviklingen ikke har vært like 

optimal som hos barn med normal hørsel.  

 

5.1.2 Reseptivt språk ut fra resultater på CELF-4 indeks 
 

Det var en signifikant forskjell på testresultatene på reseptivt språk i mellom CI-gruppen og 

kontrollgruppen, samt mellom HA-gruppen og kontrollgruppen. Barn med CI og HA sine 

resultater på reseptivt språk viste ingen signifikante forskjeller. Testresultatene på reseptivt 

språk hos CI -og HA-gruppen blir i det følgende drøftet individuelt, og sammenlignet med 

resultatene til kontrollgruppen.  

 

Resultater på reseptivt språk hos barn med CI  

 

Styrking og etablering av fonologiske representasjoner fører med seg at leksikalske elementer 

blir underbygget i langtidsminnet, og grammatiske ferdigheter blir tilegnet (Adam & Willis, 

2001). Analysering av testresultatene på reseptivt språk slik det kom til utrykk i indeksen til 

CELF-4 viste signifikante forskjeller på de reseptive språkferdighetene som var mellom CI-

gruppen og kontrollgruppen, hvor barna med CI skåret signifikant lavere enn det barna med 

normal hørsel gjorde. Ved å først undersøke om andre faktorer som kunne hatt sammenheng 
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med språktilegnelsen hos barn med CI var det ingen sammenhenger mellom testresultatene 

på reseptivt språk og taleoppfattelse av enstavelsesord. Heller ikke operasjonsdato av CI, 

antatt tidspunkt for hørselstap, kommunikasjonsmetoder eller intervensjon viste sammenheng 

med resultatene på reseptivt språk.  På samme måte som nonverbalt evnenivå korrelerte med 

testresultatene på arbeidsminnet, korrelerte også barna med CI sitt nonverbale evnenivå med 

testresultatene på reseptivt språk. Arbeidsminnet var allikevel en faktor som hadde sterkere 

korrelasjon med reseptive språkferdigheter hos barn med CI enn nonverbalt evnenivå.  

Geers, Nicholas & Sedey (2003) fant at barn som hadde fått tidlig implantasjon av CI og som 

hadde gjennomsnittlig skåre på intelligenstester hadde språkferdigheter på lik linje med barna 

i kontrollgruppen. Språkmodalitetene vedrørte blant annet barnas evne til verbal resonnering 

og leksikalsk tilgang. Dette er modaliteter som kan ses i relasjon med deltestene forståelse av 

instruksjoner og likheter som inngår i egen undersøkelse ved måling av reseptivt språk. Egen 

undersøkelse viser her motstridende resultater. Fordi barnas nonverbale evnenivå var en så 

fremtredende faktor i egen undersøkelse ble denne faktoren inkludert i en regresjonsanalyse 

for å undersøke i hvilken grad arbeidsminnet kunne forklare reseptive språkferdigheter hos 

barn med CI når en tredjevariabel ble tatt i betraktning.  

 

Resultater på reseptivt språk hos barn med HA  

 

Analysering av testresultatene på reseptivt språk slik det kom til utrykk i CELF-4 indeks for 

reseptivt språk, viste at det også mellom barn med HA og kontrollgruppen forelå signifikante 

forskjeller, hvor barn med HA skåret signifikant lavere enn barna med normal hørsel gjorde. 

Ved undersøkelse av om andre faktorer som det var antatt at kunne ha sammenhenger med 

språktilegnelsen hos barn med hørselstap, var det to andre faktorer som viste en signifikant 

sammenheng med reseptivt språk hos barn med HA, disse var nonverbalt evnenivå og antatt 

tidspunkt for hørselstap. 

 

Da undersøkelser av barn med hørselshemming sine språkferdigheter ikke alltid kontrollerer 

eller redegjør for barnas nonverbale evnenivå (James et al., 2008), kan det være vanskelig å 

vurdere hvorvidt dette har hatt sammenheng med språk i ulike undersøkelser. Spesielt med 

tanke på at Fortnum et al. (2002) har estimert at bortimot 30 % av barn med hørselshemming 

også har andre kognitive tilleggsvansker (referert i Cleary, 2009). Det er verdt å påpeke at i 

Geers (2002) sin studie ble funnet at det nonverbale evnenivået viste signifikant sammenheng 

med barnas taleoppfattelse, taleproduksjon, muntlig språk og lesing hos barn med hørselstap, 
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etter at det var kontrollert for bakgrunnsfaktorer. Dette var riktignok språkmodaliteter som 

ikke vedrørte barnas reseptive språkferdigheter, som er fokuset i egen undersøkelse, men det 

påpekes da det er et eksempel som indikerer at nonverbalt evnenivå har vist seg å kunne ha 

en sammenheng med språket til barn med hørselshemming . 

 

Antatt tidspunkt for hørselstapet hadde som nevnt tidligere også en sammenheng med barna i 

HA-gruppen sine reseptive språkferdigheter. Sett i relasjon til den tidligere diskusjonen som 

omhandlet at barn som bruker høreapparat kan erfare nedsatte frekvensområder, viste antatt 

tidspunkt for hørseltap sammenheng med arbeidsminnet. Dersom barna med hørselshemming 

i eget utvalg har vansker knyttet til en top-down-prosessering grunnet av varig nedsatt hørsel 

i høyfrekvente områder, kan dette tolkes dithen at etablering av fonologiske sekvenser, som 

legger grunnlag for den grammatiske forståelsen, over vedvarende tid har vært nedsatt. Dette 

kan således indikere en mulighet for at barna med HA skårer lavere på reseptivt språk enn det 

normalthørende gjør. 

 

Da det i egen undersøkelse ikke ble funnet noen signifikante sammenhenger mellom reseptivt 

språk og arbeidsminnet hos barna i kontrollgruppen, samt at det heller ikke var signifikante  

korrelasjoner med nonverbalt evnenivå ble det ikke foretatt videre analyser i denne gruppen. 

Egen problemstilling søkte i all hovedsak etter indikasjoner på i hvilken grad arbeidsminnet 

kunne forklare varians i reseptivt språk hos barn med hørselshemming. Dette blir drøftet i det 

følgende, i relasjon til nonverbalt evnenivå målt med Ravens matriser og bakgrunnsfaktoren 

som vedrørte antatt tidspunkt for hørselstap. 

 

5.1.3 Arbeidsminnet i relasjon til reseptivt språk hos barn med hørselstap 
 

Egen undersøkelse betraktet reseptive språkferdigheter med bakgrunn i resultater som var 

målt med CELF-4 indeks for reseptivt språk, for å undersøke om arbeidsminnekapasiteten 

kunne vise en sammenheng med barn med hørselshemming sine reseptive språkferdigheter. 

Flere forskere har påpekt at nedsatt kapasitet i spesifikke kognitive domener er underliggende 

faktor som kan gi utslag i språkvansker (Ahlsén & Nettelbladt, 2008; Gilliam, Montgomery 

& Gilliam, 2009; Montgomery, 2004). Følgende kan således også være en utslagsgivende 

faktor som kan ligge til grunn for de funnene som var fremtredende ved i henhold til at barn 
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med hørselshemming skåret signifikant lavere på både målinger av arbeidsminne og reseptivt 

språk, sammenlignet med barna i kontrollgruppen.  

 

Et viktig aspekt i reseptiv språkutvikling vedrører utviklingen av å forstå ulike begreper, og 

etablere ord i leksikonet. Når barn med hørselshemming ikke har hatt tilstrekkelig tilgang på 

auditive signaler kan dette skape problemer i henhold til etablering av distinkte fonologiske 

representasjoner, noe som kan få konsekvenser for talespråklig utvikling (Willstedt-Svensson 

et al., 2008). Dette fordi de fonetiske formene som skal etableres i minnet, i det videre gjør at 

barnet kan etablere og forstå ordsemantikken på ulike nivåer (Strömquist, 2008). Lyxell et al. 

(2011) kom i sin studie frem til at bortimot halvparten av barna med CI presterte innenfor ett 

standardavvik fra kontrollgruppen på leksikalsk tilgang, og det viste seg at kun 20% av barna 

presterte innenfor ett standardavvik fra kontrollgruppen ved undersøkelse av det fonologiske 

arbeidsminnet.  

 

Etablering og styrking av fonologiske representasjoner underbygger leksikalske elementer i 

barnets tilegnelse av vokabular, og bidrar til utvikling av grammatiske ferdigheter (Adam & 

Willis, 2001). Tidligere forskning har predikert at barn med hørselshemming som bruker CI 

og HA har svakere leksikalske nettverk enn det normalthørende har. Mentzer et al. (2014) 

påpeker i sin studie at barn med hørselshemming presterer svakere enn det de normalthørende 

gjør på arbeidsminnekapasitet og leksikalsk tilgang. Dette mener de kan være forårsaket av 

en redusert tilgang på auditiv stimulering i løpet av kritiske perioder, samt at talespråket hos 

barn med hørselshemming må etableres med svekket auditivt signal, i relasjon til hørselstapet 

i seg selv og i relasjon til de hørselstekniske hjelpemidlene (Mentzer et al., 2014).  

 

Det at majoriteten av barna med CI og HA i eget utvalg var prelingvalt døve kan relateres 

Mentzer et al. (2014) sin studie som rapporterte at redusert tilgang på auditiv stimuli i løpet 

av kritiske perioder kan ha en sammenheng med barnas arbeidsminnekapasitet og leksikalsk 

tilgang. Antatt tidspunkt for barnas hørselstap viste i egen undersøkelse kun en sammenheng 

med reseptivt språk hos barna med HA. Dersom barna i HA-gruppen i tillegg til å være født 

med hørselstapet, har hatt vedvarende nedsatt evne til å oppfatte enkelte talelyder, kan dette 

ses i relasjon til sannsynligheten for at det kan oppstå sammenheng mellom antatt tidspunkt 

for hørselstap og reseptive språkferdigheter. I studien til James et al. (2008) ble det antatt at 

CI kunne forbedre det reseptive ordforrådet i større grad enn det høreapparat kunne. Det 
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fremgår ikke her i hvilken grad hørselstapet var nedsatt, men det hevdes at CI kan gi barn 

muligheten for en bedre talespråklig utvikling. 

 

Egen undersøkelse viste en klar sammenheng mellom arbeidsminnet og reseptivt språk hos 

barn med hørselshemming, i motsetning til hos barn med normal hørsel og språkutvikling. 

Selv om barnas nonverbale evnenivå også hadde signifikant og tydelig sammenheng hos barn 

med HA og CI, i tillegg til at antatt tidspunkt for hørselstap korrelerte hos barna med HA, ga 

regresjonsanalysen indikasjoner på at arbeidsminnet i størst grad kunne forklare de reseptive 

språkferdigheter i begge gruppene. 

 

5.2 Resultatene i relasjon til validitet og reliabilitet 
 

5.2.1 Statistisk validitet 
 

Statistisk validitet omhandler som tidligere fremlagt i hvilken grad man kan trekke en holdbar 

slutning om den sammenhengen man finner mellom variablene. Dette aspektet drøftes først 

ved å ta i betraktning utvalgsstørrelsene som det ble operert med i egen undersøkelse, da en 

statistisk styrke vil reduseres dersom utvalget er lite (Gall et al., 2007; Lund 2002a). Utvalget 

i egen undersøkelse besto av tre grupper, og i CI-gruppen ble det inkludert 42 barn, i HA-

gruppen ble det inkludert 32 barn og i kontrollgruppen ble det inkludert 52 barn. Gall et al., 

(2007) påpeker at det i korrelasjonsstudier bør inkluderes minst 30 personer i et utvalg. Dette 

tatt i betraktning betyr at antallet i egne utvalg er relativt lite men at det er innenfor kritisk 

grense. Dersom utvalgene hadde inkludert flere barn kunne den kritiske verdien blitt redusert, 

noe som ville styrket den statistiske validiteten.  

 

Ved vurdering av hvorvidt eksempelvis den uavhengige variabelen for arbeidsminnet har en 

sammenheng med den avhengige variabelen for reseptivt språk, risikeres det å gjøre en såkalt 

type 1 eller 2-feil. Dette betyr at en sann nullhypotese enten kan bli forkastet, eller på den 

andre siden at en feil nullhypotese aksepteres (Lund, 2002b). Null-hypoteser innebærer at det 

antas å ikke være en sammenheng mellom to målte variabler, eller mellom de ulike gruppene 

sine resultater på en målt variabel (Gall et al., 2007). For eksempel det at egen analyse ikke 

avdekket signifikante sammenhenger mellom indeksene for arbeidsminnet og reseptivt språk 

hos kontrollgruppen, og at korrelasjonen her viste seg å være svak, kan være forårsaket av en 
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type 2-feil. Standardiseringen til CELF-4 som inkluderte 600 barn viser til en sterkere 

korrelasjon (r = ,47) enn egen undersøkelse gjør (r = ,21) mellom indeks for arbeidsminnet og 

reseptivt språk (Semel, Wiig & Secord, 2013a). 

 

Også signifikansnivået vil indikere hvilken styrke en statistisk sammenheng har. Dersom det 

benyttes et p-nivå på 0,05 betyr dette i prinsippet at det er 5 % sjanse for at den slutningen 

som man trekker om en sammenheng er feil. Egen undersøkelse fant en sammenheng mellom 

arbeidsminnet og reseptivt språk hos barn med CI og HA som lå på 0,01 nivå, det samme 

lave signifikansnivået var gjeldende for sammenhengen mellom nonverbalt evnenivå og 

reseptivt språk hos barna med CI og HA, men ikke hos kontrollgruppen. Signifikansnivået 

som fremsto, i tillegg til høy korrelasjonskoeffisient kan styrke den statistiske sammenhengen  

(Gall et al., 2007).  

 

Gruppesammenligningen viste også signifikans på 0,01 nivå mellom kontrollgruppen og barn 

med hørselshemming på resultatene på arbeidsminnet og reseptivt språk. Dette var dog ikke 

tilfellet i relasjon til barnas nonverbale evnenivå når det ble foretatt en gruppesammenligning, 

det var da ingen signifikante sammenhenger mellom de tre gruppene på nonverbalt evnenivå. 

Til tross for dette viste det seg at det nonverbale evnenivået hos barna med hørselstap hadde 

signifikant sammenheng med reseptivt språk, noe som ikke var tilfelle hos kontrollgruppen. 

Det ble i egen undersøkelse fastsatt inklusjonskriterier som blant annet vedrørte at samtlige 

av barna skulle ha en skåre på nonverbalt evnenivå som passerte 80, noe som tilsvarer et lavt 

gjennomsnitt (Raven, Raven & Court, 2004; Raven, Rust & Squire, 2008). Det at barna som 

var i kontrollgruppen har høyere gjennomsnitt på nonverbalt evnenivå kan eventuelt forklare 

noe av resultatet, selv om det ikke er en signifikant sammenheng mellom gruppene. Dersom 

inklusjonskriteriet på nonverbalt evnenivå var satt høyere kunne resultatet her eventuelt fått 

et annerledes utfall.  

 

Videre vil statistiske forutsetninger vedrøre at utvalgene som undersøkes er normalfordelte. 

En parametrisk statistikk innebærer å si noe om visse parameter i en populasjon, og nettopp 

dette bygger man på antakelser om andre parameter (Sørensen, 2006). Pallant (2005) skriver 

at det å tilstrebe en helt perfekt normalfordeling i sosialvitenskap er vanskelig. Fremtredende 

avvik vil dog svekke gyldigheten til statistiske analyser ved bruk av parametrisk statistikk. 

Skjevhet -og kurtosisverdi viser til fordelingen i et utvalg og jo nærmere denne ligger 0, jo 

mer kan utvalget sies å være normalfordelt (Christophersen, 2009). I CI -og kontrollgruppen 
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ble det ikke avdekket noen fremtredende avvik på noen av testresultatene. I HA-gruppen ble 

det avdekket tre uteliggere på testresultatene for arbeidsminnet og reseptivt språk. Dersom en 

parametrisk statistikk med avvikende normalfordelinger brukes, må resultatene tolkes med 

ytterligere forsiktighet. Korrelasjonsanalysene som hadde blitt foretatt med Pearsons r til 

tross for avvik i HA-gruppen ble først kontrollert ved bruk av nonparametrisk statistikk. En 

undersøkelse med bruk av nonparametrisk statistikk kan styrke resultatene som foreligger på 

den parametriske statistikken dersom utvalgene ikke er normalfordelte (Gall et al., 2007). 

Korrelasjonen mellom arbeidsminnet og reseptivt språk viste da at det fortsatt var signifikant 

sammenheng (rho = ,491, p = 0,004) mellom resultatene på arbeidsminnet og reseptivt språk 

når Spearman Rank Order Correlation (rho) ble brukt. Etter konsultasjon med veileder ble 

verdiene på de tre skårene som avviket fra resterende fjernet fra datasettet i SPSS, etterfulgt 

av nye korrelasjonsanalyser med parametrisk statistikk. Dette med hensikt til å unngå brudd 

på statistiske forutsetninger som kan svekke troverdighetene i de slutningene som indikeres. I 

følge Gall et al. (2007) er det å fjerne verdier fra et utvalg en kontroversiell avgjørelse som 

bør foretas med akseptable grunnlag. Pallant (2005) skriver at det er ulike syn på dette, det er 

eksempelvis blitt foreslått at uteliggere kan fjernes fra datasettet, eller at ekstreme verdiene 

kan endres til mindre ekstreme verdier. 

 

5.2.2 Indre validitet 
 

Da egen undersøkelse har et deskriptivt design er ikke hensikten å trekke kausale slutninger. 

For å styrke de slutningene som allikevel blir indikert ble tidligere empiri som kan støtte opp 

egne funn lagt frem tidligere i dette kapittelet. I tillegg til at det i egen undersøkelse ikke kan 

trekkes kausale slutninger om årsaksforhold, kan trusler mot indre validitet vedrøre skjulte 

variabler som påvirker de statistiske sammenhengene som tidligere ble fremlagt i analysen. I 

følge Kleven (2002a) kan den indre validiteten styrkes i deskriptive forskningsdesign dersom 

det vises til alternative tolkninger som det er mulig har innflytelse, og dersom disse kan 

elimineres kan tillitten til gjenværende tolkning økes. Flere faktorer som kan ha innflytelse på 

språktilegnelse hos barn med hørselshemming ble i egen undersøkelse undersøkt i relasjon til 

resultatene som forelå på arbeidsminnet og reseptivt språk, det presiseres at det fortsatt vil 

være andre faktorer som ikke har vært tilgjengelige. Ved å undersøke sammenhengen mellom 

taleoppfattelse av enstavelsesord og arbeidsminnet var eksempelvis hensikten her å til en viss 
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grad tilnærme seg hvorvidt barn med hørselshemming sin evne til auditiv persepsjon hadde 

innvirkning på den uavhengige variabelen for arbeidsminnet.  

 

Etter at det har blitt foretatt en undersøkelse av andre mulige variabler kan indre validitet 

styrkes ved bruk av multippel regresjonsanalyse. Nonverbalt evnenivå var en annen variabel, 

som i tillegg til arbeidsminnet hadde fremtredende sammenheng med reseptivt språk hos barn 

med både CI og HA. Jamført bivariate problemstillinger er bruk av multippel regresjon et 

fremskritt ved undersøkelse av mulige kausalmodeller, men det påpekes at kausalmodellene 

som blir undersøkt er svært enkle og det vil alltid være mangler av relevante variabler i 

modellen som kunne ført til andre resultater (Kleven, 2002a).  

 

5.2.3 Begrepsvaliditet 
 

Operasjonaliseringen av begrepene som brukes i egen undersøkelsen vil i denne sammenheng 

være i hvilken grad målene på barnas arbeidsminne, reseptivt språk og nonverbalt evnenivå 

er representative nok. Dette fordi de kartleggingsverktøyene som anvendes må være en stabil 

nok indikator på innholdet i det som måles (Kleven, 2002a). Reliabilitetsmålene til testene vil 

påvirke begrepsvaliditeten, og det blir nødvendig å vurdere kvaliteten på testene som brukes. 

Språktesten CELF-4 har tilfredsstillende reliabilitet, og er standardisert og normert for de 

ulike aldersgruppene. Sett i relasjon til at det i egen undersøkelse stilles spørsmål til i hvilken 

grad arbeidsminnet kan forklare variasjoner i reseptive språkferdigheter vil egne resultater i 

prinsippet kun være gyldige slik de er definert ut i fra indeks for arbeidsminnet og reseptivt 

språk målt med CELF-4. Ved bruk i utredning skal eksempelvis resultatene på indeks for 

arbeidsminne primært anvendes som en første vurdering av i hvilken grad arbeidsminnet kan 

ha sammenheng med barnas språkvansker (Semel, Wiig & Secord, 2013a). Kartlegging av 

hukommelsesfunksjonene til barna ved bruk av andre mål ville ha styrket begrepsvaliditeten i 

egen undersøkelse. Gall et al. (2007) argumenterer for bruk av standardiserte tester når det 

gjøres kvalitetsvurderinger. Raven’s progressive Matrices som i egen undersøkelse ble brukt 

til å måle nonverbalt evnenivå har ikke norske normer, men det er en ikke-verbal evnetest 

som er mye brukt, både nasjonalt og internasjonalt.  Det vises til dokumenterte reliabilitets- 

og validitetsstudier i et britisk standardiseringsarbeid (Raven, Raven & Court, 2004; Raven, 

Rust & Squire, 2008). I avsnittet som vedrører undersøkelsen sin reliabilitet gis en nærmere 
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drøfting av kartleggingsverktøyene som omhandler arbeidsminnet, reseptive språkferdigheter 

og nonverbalt evnenivå. 

 

5.2.4 Ytre validitet 
 

I hvilken grad egne utvalg er representative nok til å kunne overføres til øvrig populasjon er 

knyttet til hvor vidt overføringen kan betraktes som gyldig nok (Lund, 2002a). Spørsmål som 

her kan stilles er om de resultatene som fremkommer i egen undersøkelse vil kunne være 

gjeldende for andre barn med HA og CI i øvrig populasjon. Utvalget i denne undersøkelsen 

er ikke tilfeldig trukket, trusler mot den ytre validiteten i relasjon til dette vedrører spesielt 

kontrollgruppen i eget utvalg som primært ble rekruttert fra Oslo regionen, samt delvis fra i 

Midt-Norge. Dersom det hadde blitt foretatt en sannsynlighetsutvelging, som innebærer at det 

trekkes ut tilfeldige utvalg ville den ytre validiteten blitt styrket (Lund, 2002a). Det foreligger 

dog en viss grad av geografisk spredning i det innsamlede av datamaterialet som er knyttet til 

barn med CI og HA, i henhold til at barn med hørselshemming var lokalisert i både Øst, Sør 

og Midt-Norge. Dette kan styrke undersøkelsens ytre validitet, da utvalget slik kan bli mer 

representativt for øvrig populasjon.  

 

5.2.5 Reliabilitet 
 

Undersøkelsens reliabilitet er knyttet til undersøkelsens grad av målepresisjon eller målefeil 

(Befring, 2007). Ved å først ta i betraktning undersøkelsens grad av målepresisjon ses det på 

måleinstrumentenes stabilitet. Måleinstrumenter som har et høyt reliabilitetsnivå er ønskelig 

ved forskningssammenheng (Gall et al, 2007). I det skandinaviske standardiseringsarbeidet til 

CELF-4 ble det foretatt itemanalyser før endelig testversjon ble fastsatt (Semel, Wiig & 

Secord, 2013a). Dette er undersøkelse av reliabilitet som er aktuell dersom måleinstrumentet 

omfatter flere oppgaver, fordi man slik kan se hvordan hvert enkelt item korresponderer. En 

fremgangsmåte som er aktuell ved vurdering av reliabilitet er Cronbachs alpha som henviser 

til gjennomsnittet av samtlige delingskorrelasjoner (Befring, 2007). Cronbachs alpha ble 

brukt for å beregne reliabiliteten til CELF-4 i standardiseringsarbeidet, og det vises til både 

de ulike deltestene og indeksene sine reliabilitetskoeffisienter. Indeksene ligger noe høyere 

enn deltestene da disse omfatter flere oppgaver og slik fanger et bredere spektrum av barnas 

ferdigheter. Reliabilitetskoeffisienten til de to indeksene for arbeidsminnet og reseptivt språk 
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viser at indeksen for reseptivt språk er på ,87 mens indeksen for arbeidsminnet er ,73 (Semel, 

Wiig & Secord, 2013a). Dette kan betraktes som tilstrekkelige reliabilitetsskårer (Morgan & 

Griego,1998; De Vaus, 2014). Den nye manualen til Raven CPM beskriver på en oversiktlig 

måte historikken til Ravens matriser, intelligensbegrepet og matrisenes målområde diskuteres 

også. Manualen inneholder tydelige retningslinjer for administrering av testen og det vises til 

internasjonal forskning som vedrører måleinstrumentet. Det britiske standardiseringsarbeidet 

beskrives som nevnt tidligere, i tillegg til at reliabilitets- og validitetsstudier dokumenteres 

(Raven, Rust & Squire, 2008). 

 

I relasjon til undersøkelsens grad av troverdighet vises det i det videre til muligheten for at 

det også kan ha oppstått målefeil som kan påvirke testresultatene. Kleven (2002b) skriver at 

reliabiliteten kan styrkes ved å redusere tilfeldige og systemiske målingsfeil. Standardiserte 

tester har retningslinjer som skal sørge for at både skåring og administrering utføres riktig og 

mest mulig likt, uavhengig av hvem som utfører testen (Gall et al., 2007). Det at de testene 

som ble brukt for å samle inn data er standardisert er i og for seg et aspekt som styrker 

reliabiliteten til de testresultatene som brukes i undersøkelsen. Det ble lagt grunnlag for at 

alle masterstudentene i best mulig grad skulle administrere og skåre resultatene på en slik 

måte som de spesifikke retningslinjene for testbatteriene fordrer. Som redegjort i kapittel 3 

ble samtlige observert i rollen som testleder, med påfølgende tilbakemelding før innsamling 

av data startet. I henhold til skåringen ble testprotokollene etter første testrunde kontrollert i 

samarbeid med forskningsassistentene som var ansatt ved OUS. Etter de andre påfølgende 

testrundene ble noteringene som var foretatt på egne skåringsark analysert i samarbeid med 

medstudenter. Skåringene av samtlige kartleggingsverktøy som er anvendt baserer seg på i all 

hovedsak på fasitsvar og vurderingsreliabiliteten derfor i utgangspunktet som tilfredsstillende 

(Kleven, 2002b). For at skåringsarbeidet skulle være nøyaktig, ble også flere testoppgaver tatt 

opp med en taleopptaker i testsituasjonen, etterfulgt av transkribering og skåring i ettertid. 

 

Samtlige studenter i hovedprosjektet skåret 20% av testresultatene til en medstudent etter at 

datainnsamlingen var overstått. Dette ble gjort for å undersøke grad av inter-rater reliabiltet, 

som vedrører i hvilken grad skårene av testresultatene samsvarer. Dette skåringsarbeidet ble 

foretatt ved å skåre nye testprotokoller ut i fra noteringer fra testsituasjoner til en medstudent, 

og ble naturligvis gjennomført uten å samarbeide med den medstudenten som først hadde 

skåret testresultatene. Ved å så analysere inter-rater reliabiliteten med bruk av en intraklasse 

korrelasjonskoeffisient på testresultatene som ble brukt i egen undersøkelse, viste denne at 
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skårene på indeksen for reseptivt språk som målt med CELF-4 var r = ,986. Inter-rater 

reliabiliteten på indeksen for arbeidsminnet var r = ,997, og råskårene på nonverbalt evnenivå 

målt med Raven’s Progressive Matrices viste en intraklasse korrelasjonskoeffisient på r = 

1,000. Tilfredsstillende inter-rater reliabilitet bør vise til en intraklasse korrelasjonskoeffisient 

som er over 0,7. En perfekt korrelasjonskoeffisient ligger på 1,000 (Gall et al., 2007). Dette 

betyr at skåring og tolkning av samtlige testresultater som er brukt i egen undersøkelse har 

vært tilnærmet lik, som vitner om en objektivitet som styrker reliabiliteten i undersøkelsen. 

 

Barnas dagsform, konsentrasjon og oppmerksomhet kan eksempelvis også medføre tilfeldige 

målefeil (Kleven, 2002b). Det er ikke nødvendigvis slik at barnas ferdigheter blir gjenspeilet i 

tilstrekkelig nok grad ved testsituasjoner. Trusler som omhandler tilfeldige målefeil i relasjon 

til dette aspektet vedrører blant annet at samtlige av barna i egen undersøkelse tok del i et 

omfattende testbatteri. Dette er en faktor som har kunnet medvirke til at barna ble utslitt eller 

utålmodige, og at de derav ikke klarte å yte maksimalt på alle oppgavene som ble utført. For 

å i best mulig grad bøte på dette, var det fokus på å tilrettelegge for mestringsopplevelser og å 

anerkjenne barna sin innsats i testsituasjonen, samt å sørge for at det ble tatt tilstrekkelig med 

pauser underveis. Det ble også stilt krav til at rommene som ble brukt ved testing var egnet  

og uten forstyrrelser, slik at barna kunne få mest mulig optimale forhold for å kunne fokusere 

og opprettholde konsentrasjonen.  

 

Systemiske målefeil kan også være utslagsgivende. Systemiske målefeil kan ikke jevne seg ut 

slik tilfeldige målefeil kan, og vedrører påvirkninger i en og samme retning (Kleven, 2002b). 

Dersom nonverbalt evnenivå målt med ravens matriser eksempelvis i hver testrunde alltid ble 

administrert til slutt, kunne dette vært utslagsgivende, da barna eventuelt på dette tidspunktet 

var utålmodige eller utslitt etter å ha arbeidet med flere ulike testoppgaver. Rekkefølgen på 

gjennomføringen av kartleggingsverktøyene ble foretatt i tilfeldig rekkefølge, for å motvirke 

påvirkning i en og samme retning ved flere målinger. 
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6 Avslutning 
 

I denne undersøkelsen fremgikk det at barna med normal hørsel og språkutvikling oppnådde 

et gjennomsnittlig høyere resultat enn barna med hørselshemming på CELF-4 indeksene for 

arbeidsminne og reseptivt språk. Barna med CI skåret signifikant lavere enn barna med HA 

på testresultatene som kom til utrykk i arbeidsminneindeksen. Gruppesammenligningen viste 

ingen signifikante forskjeller på testresultatene på reseptivt språk hos barna med CI og HA. 

Den sammenhengen som ble funnet mellom arbeidsminnet og reseptivt språk viste kun en 

svak korrelasjon hos barna i kontrollgruppen. I motsetning til dette var det hos barna i CI- og 

HA-gruppen tydelig og signifikant sammenheng. Etter korrelasjonsanalyser av andre faktorer 

som ble ansett for å være vesentlige i henhold til barn med hørselstap sitt reseptive språk var 

foretatt, ble det funnet at nonverbalt evnenivå også hadde tydelig sammenheng med reseptivt 

språk hos barna med både CI og HA. Hos barna med HA viste i tillegg det antatte tidspunktet 

for hørselstap en sammenheng med resultatene på reseptivt språk. De korrelasjonene, som i 

tillegg til arbeidsminnet viste en sammenheng med reseptivt språk hos barna med hørselstap 

(herav nonverbalt evnenivå og det antatte tidspunktet for hørselstap) ble inkludert i multippel 

regresjonsanalyse, det fremgikk her at arbeidsminnet var den faktoren som i størst grad kunne 

forklare reseptivt språk hos barn med både CI og HA 

 

Egne resultater gjenspeiler at kapasiteten i arbeidsminnet kan forklare variasjoner i reseptive 

språkferdigheter hos barn med hørselstap. Det har blitt argumentert for at nedsatt kapasitet i 

arbeidsminnet er en faktor som kan forårsake språkvansker hos barn (Ahlsén & Nettelbladt, 

2008; Gilliam, Montgomery & Gilliam, 2009; Mongomery,2004). Språkutviklingen hos barn 

med hørselshemming kan relateres til flere sammensatte faktorer. Arbeidsminnet i relasjon til 

den reseptive språktilegnelsen hos barn med hørselshemming involverer aspekter som hvor 

godt barnet kan prosessere auditiv stimuli. Prosessering av språklyder legger et grunnlag for å 

oppfatte og forstå talespråket, og er nødvendig dersom ulike fonologiske representasjoner 

skal lagres midlertidig og bearbeides arbeidsminnet (Nettelbladt et al., 2008). Majoriteten av 

barna som hadde hørselstap i utvalget hadde et prelingvalt hørselstap, og har hatt nedsatt evne 

til auditiv persepsjon før talespråklig utvikling inntraff. Det antatte tidspunktet for hørselstap 

viste en sammenheng med reseptivt språk hos de barna som brukte HA. Dersom barn er født 

med fraværende tilgang på auditiv stimuli, kan dette influere på den maksimale plastisiteten i 

hjernen som pågår i disse tidlige stadiene i livet (Cole & Flexer, 2011). Det at persepsjon av 
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språklyder fører til etablering og styrking av fonologiske representasjoner i langtidsminnet, 

gjør at barnet kan tilegne seg vokabular og utvikle grammatiske ferdigheter  (Adam & Willis, 

2001; Ahlsén & Nettelbladt, 2008). 

  

De resultatene som egen undersøkelse har presentert, kan underbygge behovet for fokus på at 

barn med hørselshemming trenger tilgang på auditive lydsignaler både tidlig og mest mulig 

optimalt. Hørselsminnet kan med dette bygges opp og barnet kan forstå og utnytte talebasert 

kommunikasjon (Willstedt-Svensson et al., 2008). Den sammenhengen som fremsto mellom 

arbeidsminnet og reseptivt språk viste som nevnt tidligere kun en svak korrelasjon hos barna 

med normal hørsel og språkutvikling, i motsetning til tydelige og signifikante korrelasjoner 

hos de barna som hadde et hørselstap. Dersom hørselstap kan medføre en nedsatt kapasitet i 

arbeidsminnet som influerer på barnas språkferdigheter, anses en grundig kartlegging av slike 

faktorer som viktig, dersom den spesialpedagogiske intervensjonen skal tilpasses best mulig. 
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Vedlegg 1  

Informasjonsskriv og samtykkeskjema til barnas 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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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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Informasjonsskriv til barn med høreapparat over åtte år 
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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     
              
 


