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Sammendrag 

Forfatter: Signe Ropeid Sæbø 

Tittel: Sosial deltakelse blant barn med cochleaimplantat 

Veiledere: Astri Heen Wold og Ona Bø Wie 

Dette er en kvalitativ intervjustudie av sosial deltakelse blant barn med alvorlig hørselstap, 

som har fått cochleaimplantater (CI) tidlig i livet. Studien representerer et forsøk på å løfte 

fram barnas egne opplevelser, med særlig vekt på deltakelse i samspill med jevnaldrende. I 

tillegg har jeg utforsket hvordan barna opplever og deltar i tilrettelegging i skolen. Som 

ramme for samtalen med barna har jeg brukt et livsformsintervju. Jeg har intervjuet åtte barn i 

alderen åtte til 12 år, som alle går i skoleklasser med hørende medelever. Dette materialet er 

supplert med mer avgrensede intervjuer med foreldrene til de samme barna, og foreldre til 

andre barn med CI. Analysen er inspirert av Hanne Haavind sin beskrivelse av fortolkende 

metode, samt prosedyrer fra tematisk analyse. Familiene er rekruttert gjennom et 

forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus. Prosjektet har fulgt opp alle norske barn 

som fikk simultan tosidig cochleaimplantasjon innen 18 måneders alder mellom 2004 og 

2007, og som ikke har tilleggsvansker som er antatt å påvirke språkutviklingen.  

De fleste barna i studien skildrer en hverdag med mangfoldige anledninger til sosialt 

samvær med jevnaldrende. Flertallet presenterer seg som selvskrevne aktører i større eller 

mindre fellesskap, ofte bestående av jevnaldrende som barna er sammen med både langs 

skoleveien, i friminuttene og i fritiden. Samtidig forteller både barn og foreldre om hindringer 

for sosial deltakelse. Mens foreldrene legger mest vekt på vansker med taleoppfattelse, trer 

ubehag på grunn av bråk eller skarpe lyder og problemer knyttet til at CI-apparatene ikke tåler 

vann, fram som like tydelige utfordringer i barnas fortellinger. Hodepine, utmattelse eller 

fryktreaksjoner i møte med bråk eller skarpe lyder framstår som en betydelig utfordring i 

hverdagen til et flertall av informantene, spesielt den tiden barna er på skolen. Flere uttrykker 

liten tro på at det vil skje endringer i omgivelsene som kan redusere problemet.  

Utfordringene barna beskriver, gjenspeiler bare delvis de utfordringene som er mest 

omtalt i forskningslitteraturen og i faglige diskusjoner. Studien kan dermed tilføre ny 

kunnskap til praksisfeltet, og bidra til økt innsikt i den utviklingsmessige og sosiale 

situasjonen til barn med CI. Resultatene blir diskutert med utgangspunkt i sosiokulturelle 

utviklingsteorier og barns rett til deltakelse, som er nedfelt i FNs barnekonvensjon og i 

konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
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Forord 

Møtene med barna som har deltatt i denne studien har vært lærerike og tankevekkende. Jeg vil 

først og fremst rette en stor takk til barna som har delt historiene sine med meg, og til 

foreldrene som har møtt meg med tillit og åpenhet, og har invitert meg inn i hjemmene sine.  

Denne studien er gjennomført i samarbeid med forskergruppen «Cochleaimplantat, 

hørsel og ørekirurgi» ved øre-nese-halsavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Studien 

inngår som en delstudie i prosjektet «Talespråklig habilitering av døve og sterkt tunghørte 

barn som anvender cochleaimplantat». Prosjektet er utført på oppdrag fra Helsedirektoratet og 

i samarbeid med Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Foreldreintervjuene 

som inngår i analysen i denne studien, var ferdig innsamlet før jeg ble knyttet til prosjektet. 

Intervjuene med barna har jeg planlagt og gjennomført selv. Jeg er svært takknemlig for at jeg 

fikk delta i prosjektet. Takk til prosjektleder Ona Bø Wie, som har gitt meg anledning og tillit 

til å analysere tidligere innsamlet materiale, og til å utføre egne intervjuer. Jeg vil også takke 

Christiane Haukedal og Marit Enny Gismarvik, forskningsassistenter ved Oslo 

universitetssykehus, for praktisk hjelp med rekruttering og datalagring.  

Astri Heen Wold og Ona Bø Wie har veiledet meg i arbeidet med oppgaven. De har 

bidratt med konstruktive og kloke innspill, som har gitt meg motivasjon og redskaper for å 

forstå materialet på nye måter. Tusen takk! Takk også til Agnes Andenæs, som har gitt 

verdifulle råd om utforming av intervjuguiden og tilnærming til analysen. Jeg er òg 

takknemlig for den økonomiske støtten jeg har fått fra Norges Forskningsråd, i form av et 

sommerstipend for sommeren 2015.  

Sist, men ikke minst, vil jeg takke Ingvild, Sissel, Ole Gregert og foreldrene mine, som 

har lest utkast til oppgaven, og har bidratt med nyttige og støttende spørsmål og kommentarer.  
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1 Innledning 

I denne studien har jeg undersøkt sosial deltakelse blant barn som er født døve eller har mistet 

hørselen før utviklingen av talespråket, og som har fått cochleaimplantater (CI) tidlig i livet. 

Mer enn 90 prosent av alle døve barn i Norge får i dag CI, og spørsmål om hvilke former for 

tilrettelegging som vil gi de beste utviklingsmulighetene for disse barna har vakt debatt. 

Likevel er det få tilgjengelige studier som undersøker hvordan barna selv opplever å leve med 

CI i hverdagen sin. Denne undersøkelsen representerer et forsøk på å løfte fram barnas egne 

erfaringer, med særlig vekt på deltakelse i samspill med jevnaldrende. Beslutningen om å 

rette oppmerksomheten mot sosial deltakelse hviler på to forutsetninger. Den første 

forutsetningen springer ut av det sosiokulturelle perspektivet som danner det teoretiske 

bakteppet for studien, der deltakelse i kulturelle aktiviteter tillegges stor betydning for 

menneskelig utvikling og meningsskaping (e.g., Bronfenbrenner, 1979; Bruner, 1990; Cole, 

1996; Rogoff, 2003; Vygotsky, 1978; Wertsch, 1998). Videre antyder tidligere forskning at 

sosial deltakelse i hørende miljøer kan være utfordrende for barn med CI (Hilton, Jones, 

Harmon & Cropper, 2013; Punch & Hyde, 2011; Wheeler, Archbold, Gregory & Skipp, 

2007). Flere fagfolk har uttrykt bekymring for de negative følgene dette kan få for barnas 

utvikling og velvære (Becker, 2012; Becker & Erlenkamp, 2007; Kermit, Mjøen & Holm, 

2010). Også Barneombudet (2008) har gitt uttrykk for en slik bekymring. 

Deltakelse i samspill med jevnaldrende er hovedtema for undersøkelsen. I tillegg har 

jeg forsøkt å løfte fram barnas synspunkter på tilrettelegging i skolen, og belyse på hvilken 

måte barna opplever å bli trukket inn som deltakere i utformingen av tilretteleggingen. Dette 

undertemaet er inspirert av barns rett til deltakelse, som er nedfelt i FNs barnekonvensjon 

(1989), samt tidligere studier av deltakelse i hverdagsliv og profesjonelle praksiser blant barn 

med en fysisk funksjonsnedsettelse (Gulbrandsen, 2014b). Disse studiene har illustrert at 

deltakelse i egen habilitering kan styrke barnets mulighet til å være en aktiv deltaker i 

hverdagslivet sitt. 

1.1 Formål og forskningsspørsmål 

Undersøkelsen er basert på hverdagsforankrede, kvalitative intervjuer med åtte barn med CI i 

alderen åtte til 12 år. Dette materialet er supplert med mer avgrensede intervjuer med 

foreldrene til de samme barna, og foreldre til andre barn med CI. Familiene er rekruttert 

gjennom et forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus. Prosjektet har fulgt opp alle 
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norske barn som fikk simultan tosidig cochleaimplantasjon innen 18 måneders alder mellom 

2004 og 2007, og som ikke har tilleggsvansker som er antatt å påvirke språkutviklingen. 

Gjennom undersøkelsen forsøker jeg å svare på følgende forskningsspørsmål:  

 Hvordan skildrer barn med tidlig, tosidig cochleaimplantasjon sin egen 

deltakelse i sosiale samspill med jevnaldrende?  

 Hvilke synspunkter har barna på tilrettelegging i skolen? På hvilke måter 

opplever de å bli trukket inn som deltakere i tilretteleggingen?  

 Hvordan beskriver foreldrene barnas deltakelse i samspill med jevnaldrende? 

Det første punktet er regnet som det mest sentrale, og det er forsøket på å besvare dette som er 

viet størst plass i presentasjonen av resultatene. Det overordnede formålet med studien er å få 

mer innsikt i den utviklingsmessige og sosiale situasjonen til barn som har fått CI tidlig i livet. 

For at forskningsfeltet, foreldre og de som arbeider med barna skal få en så fullstendig 

forståelse av denne situasjonen som mulig, er det nødvendig å inkludere barna som 

informanter, og ikke kun som deltakere i standardiserte tester i kontrollerte omgivelser.  

1.2 Bakgrunn 

Forskningsspørsmålene er forankret i praksisfeltet, i tidligere forskning om barn med CI og i 

sosiokulturelle teorier om utvikling. I de neste avsnittene vil jeg redegjøre for hvordan et CI 

fungerer og praksiser med cochleaimplantering i Norge, samt hovedtendenser fra tidligere 

forskning. Det teoretiske rammeverket vil bli utdypet i et eget kapittel.  

1.2.1 Om CI og barn med CI i Norge 

Hovedkriteriet for å få CI er hørselstap av en slik grad at personen ikke vil ha utbytte av 

høreapparat (Carlson et al., 2015; Winter & Phillips, 2009). Et såpass alvorlig hørselstap er 

som oftest et resultat av skader på hårcellene i sneglehuset i det indre øret, som hindrer at 

lydbølger blir omsatt til elektrisk aktivitet i hørselsnerven. Til forskjell fra et vanlig 

høreapparat, som kun forsterker lyden, virker et CI ved å etterlikne funksjonen til de skadde 

hårcellene. En mikrofon på utsiden av hodet fanger opp lydbølger. Mikrofonen er koplet til en 

prosessor, som omdanner lydbølgene til elektromagnetiske signaler. Signalene overføres via 

radiobølger til en mottaker som er plassert i tinningbenet på innsiden av huden. Mottakeren er 

koblet til en elektroderekke, som er operert inn i sneglehuset og som stimulerer hørselsnerven 

direkte (Stach, 2010).  
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I Norge blir det født omkring 30 døve barn hvert år, de fleste av hørende foreldre. 

Disse barna har et hørselstap som «i vesentlig grad reduserer mulighetene for oppfattelse av 

tale via hørselsinntrykk og kontroll over egen taleproduksjon» (Statens helsetilsyn, 2000, s. 

24). Den første personen som fikk CI i Norge ble operert i 1986. Antallet operasjoner steg 

betraktelig i løpet av 1990-tallet, og i dag får 30 til 40 norske barn CI hvert år. Mellom 20 og 

30 prosent har flere funksjonsnedsettelser. Fra 2004 har alle barn fått tosidig implantasjon, så 

lenge det ikke er medisinske forhold som tilsier at de kun bør ha implantat i ett øre (Eikli et 

al., 2014). Etter at hørselsscreening av nyfødte ble innført i 2008, har gjennomsnittsalder ved 

operasjon blant førspråklig døve barn sunket, fra tilnærmet 25 måneder i 2005-2007, til 

tilnærmet 17 måneder i 2012-2014 (M. E. Gismarvik, vitenskapelig assistent ved Oslo 

universitetssykehus, personlig kommunikasjon 18.09.15). Lyden blir koblet til noen uker etter 

operasjonen. Lydtilkoblingen foregår over flere dager, og innebærer at en audiofysiker 

gradvis øker lydstyrken til et nivå der lydene ser ut til å være behagelige for barnet.  

Oslo universitetssykehus har ansvaret for den tekniske og medisinske oppfølgingen av 

alle norske barn med CI, mens den enkelte kommunen har ansvaret for den pedagogiske 

tilretteleggingen. De fleste norske skolebarn med nedsatt hørsel går i kommunale grunnskoler 

på hjemstedet, sammen med hørende medelever (Utdanningsdirektoratet, 2015). Noen har 

opplæring i og på tegnspråk, etter opplæringslovas (1998) paragraf 2-6. Andre følger i 

utgangspunktet ordinære læreplaner, med eller uten bruk av tegn som støtte. Noen mottar 

tegnspråkopplæring som spesialundervisning. Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn 

og unge med hørselshemming (Utdanningsdirektoratet, 2015) gir retningslinjer for hvordan 

skoler bør tilrettelegge for barn med CI og andre med nedsatt hørsel. Anbefalte tiltak 

inkluderer hørselsteknisk utstyr, med mikrofoner, teleslynge og/eller FM-anlegg, 

støydempende tiltak, oversiktlige visuelle omgivelser, redusert gruppestørrelse, ekstra 

personalressurser og avsatt tid til lytte- og taletrening. 

Det har lenge pågått en debatt om betydningen av tegnspråk for utviklingsmulighetene 

til barn og unge med CI (e.g., Becker, 2012; Becker & Erlenkamp, 2007, 2008; Siem, Wie & 

Harris, 2008). Uenigheten i fagfeltet har tidvis vært vanskelig å forholde seg til for foreldre. I 

en melding til Stortinget kan vi lese følgende:   

Foreldre til barn med CI opplever at de får forskjellige råd om språkutvikling 

med eller uten bruk av tegnstøtte og/eller tegnspråk fra pedagogiske, 

psykologiske og medisinske profesjoner. Det er uenighet om faglige 

vurderinger, og forskning tolkes ulikt. Foreldrene opplever å komme i et 

krysspress og blir del av en mer ideologisk diskusjon om hva som fremmer 
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tidlig kommunikasjon, tospråklighet og kognitiv utvikling. Motstridende råd gir 

foreldre uro og bekymringer (Meld. St. nr 18, 2010-2011, s. 86). 

Jeg nevner debatten om kommunikasjonsformer fordi den har preget praksisfeltet de siste 

tiårene, og inngår i den kulturelle konteksten som også har omgitt familiene i denne studien. 

Samtidig vil jeg understreke at studien ikke har som formål å undersøke effekten av ulike 

kommunikasjonsformer. En slik problemstilling krever en helt annen metodisk tilnærming. 

1.2.2 Tidligere forskning 

Litteratursøk i søketjenesten Oria og i databasene PsycINFO og Web of Science antyder at 

størsteparten av forskningen om barn og unge med CI består av kvantitative studier av hørsel- 

og talespråkutvikling. Andre områder som er viet interesse i kvantitative studier, er blant 

annet lese- og skriveferdigheter og psykisk helse. Det er publisert en del 

intervjuundersøkelser med foreldre til barn med CI, ofte tematisert rundt beslutningsprosesser 

involvert i valget om å operere barnet og valg av kommunikasjonsform (e.g., Fitzpatrick, 

Jacques & Neuss, 2011; Hardonk et al., 2011; Kotjan, Purves & Small, 2013; Mauldin, 2012; 

Mitchiner, 2015). Det foreligger kun et fåtall intervjuundersøkelser med barn som deltakere. 

De fleste av barna i disse undersøkelsene er tenåringer, og en stor andel har fått sitt første 

implantat i fireårsalderen eller senere. Dette innebærer at mange av deltakerne i 

intervjustudiene som refereres nedenfor, har hatt andre forutsetninger for utvikling av hørsel 

og talespråk enn barna som deltar i denne undersøkelsen. 

Lederberg, Schick og Spencer (2013) konkluderer i en litteraturgjennomgang med at 

de fleste barn med alvorlig hørselstap har forsinket talespråkutvikling, til tross for 

cochleaimplantering, men at stadig flere tilegner seg ferdigheter innen 

normalvariasjonsområdet
1
. Samtidig understreker forfatterne at lydsignalene fra CI-apparatet 

er mindre detaljerte enn signalene personer med normal hørsel mottar, og at det er store 

variasjoner i utbyttet av implantatet. Andre litteraturgjennomganger indikerer at tidligere 

operasjon (Crowe & McLeod, 2014) og tosidig implantering (Lammers, van der Heijden, 

Pourier & Grolman, 2014) har positiv effekt på hørsel- og talespråkutviklingen. 

Gjennomsnittlige lese- og skriveferdigheter blant barn med CI er ifølge Lederberg et al. 

(2013) noe forsinkede, men nærmere det normative gjennomsnittet enn det som tidligere var 

                                                 
1
 Kermit et al. (2010) kritiserer oppfatningen om at talespråkutviklingen til barn med CI er forsinket, og påpeker 

at de språklige erfaringene barna går glipp av, ikke nødvendigvis kan «tas igjen» etter hvert som hørselsutbyttet 

og talespråkkompetansen øker.  
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vanlig blant personer med nedsatt hørsel. Når det gjelder psykisk helse, fant Theunissen et al. 

(2014) i en gjennomgang av relevante studier at nivået av psykiske vansker blant barn med CI 

var høyere enn blant barn med normal hørsel, men lavere enn blant barn med høreapparat og 

opprinnelig mindre hørselstap. 

Kommunikasjonsmessige utfordringer er et sentralt tema i flere intervjustudier. Både 

barn (Christophersen, 2001; Hilton et al., 2013; Punch & Hyde, 2011; Wheeler et al., 2007) 

og foreldre (Larsen, 2011; Punch & Hyde, 2011) forteller om situasjoner der barnet strever 

med å forstå tale, som i grupper og på steder med mye støy. Noen barn forteller også at støy 

kan være slitsomt eller smertefullt, og at de unngår støyende miljøer (Preisler, Tvingstedt & 

Ahlstrom, 2005; Punch & Hyde, 2011; Wheeler et al., 2007). Mange foreldre uttrykker 

bekymring for barnas deltakelse i samspill med hørende jevnaldrende, særlig når barna når 

ungdomsalderen og samhandling oftere foregår gjennom samtaler og i større grupper (Larsen, 

2011; Punch & Hyde, 2011). I studien utført av Hilton et al. (2013) beskrev alle ungdommene 

frustrasjon og en opplevelse av å være ekskludert i situasjoner der det er vanskelig å høre. 

Videre forteller både foreldre (Larsen, 2011; Punch & Hyde, 2011) og ungdommer (Hilton et 

al., 2013) om sårbarhet knyttet til å være annerledes. Flere av ungdommene i studien til Hilton 

og medarbeidere ønsket ikke hjelpelærer på skolen av frykt for å skille seg ut. Omtrent 

halvparten fortalte om fordommer mot døve, og flere forsøkte å bli oppfattet som 

normalthørende i det første møtet med andre ungdommer. Noen forteller også om mobbing 

relatert til uttale- og kommunikasjonsvansker (Wheeler et al., 2007; Hilton et al., 2013).  

Oppsummert indikerer de publiserte intervjustudiene at dårlige lytteforhold, støy og 

fordommer representerer potensielle utfordringer for den sosiale deltakelsen til barn og unge 

med CI i talespråklige miljøer. Liknende utfordringer er beskrevet i intervjuer med norske 

ungdommer med nedsatt hørsel uten CI (Berge & Lorentsen, 2009; Jæger, 2009; Sagen, 

2010). Stevenson, Kreppner, Pimperton, Worsfold og Kennedy (2015) gjennomførte en 

metaanalyse av studier av emosjonelle og atferdsmessige vansker blant barn og unge med 

nedsatt hørsel, med eller uten CI. De fant at den største forskjellen mellom barn med og uten 

hørselstap, var den økte risikoen for problemer i relasjoner til jevnaldrende blant barn med 

hørselstap, vurdert av barna selv, foreldre og lærere. I en norsk undersøkelse av livskvalitet 

blant ungdommer med ulike funksjonsnedsettelser, var det ungdommene med nedsatt hørsel – 

både de som brukte og de som ikke brukte tegnspråk – som rapporterte mest ensomhet (Grue, 

1999). På denne bakgrunnen vil jeg undersøke hvordan en gruppe barn som vokser opp med 

CI i Norge i dag, og som har fått implantatene på et tidlig tidspunkt, opplever hverdagen sin. 
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2 Teori 

«Deltakelse» er et ord som brukes med ulik betydning i ulike sammenhenger (Gulbrandsen, 

Seim & Østensjø, 2014a; Ulvik, 2009). I dette kapittelet vil jeg først skildre hvilket innhold 

ordet har fått og hvilken vekt det er tillagt innenfor en sosiokulturell teoritradisjon. Med 

utgangspunkt i dette vil jeg redegjøre for antakelser om sammenhenger mellom sosialt 

samspill, mening og selvdannelse. Deretter vil jeg drøfte hva som menes med «deltakelse» i 

en juridisk kontekst, sentrert omkring FNs barnekonvensjon (1989) og konvensjonen om 

rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD, 2006). I likhet med Ulvik 

(2009) vil jeg argumentere for at de sosiokulturelle og juridiske deltakelsesbegrepene kun er 

delvis sammenfallende, samtidig som begge forståelsesrammene kan bidra til å løfte fram 

barns opplevelser av egen hverdag som et viktig kunnskapsfelt. Til slutt vil jeg kommentere 

hvordan det teoretiske fundamentet har bidratt til valg av metode og analytiske perspektiver i 

denne undersøkelsen.  

2.1 Det sosiokulturelle perspektivet: Deltakelse som premiss for 

utvikling 

Teoretikere innen sosiokulturelle teoritradisjoner deler en oppfatning om at mennesker 

utvikler seg og skaper mening gjennom å delta i kulturelle aktiviteter eller praksiser sammen 

med andre (Bronfenbrenner, 1979; Bruner, 1990; Cole, 1996; Rogoff, 2003; Vygotsky, 1978; 

Wertsch, 1998)
2
. Observasjonsstudier av spedbarn har dokumentert at barnet er i stand til å 

inngå i samspill helt fra fødselen av (se bl.a. Meltzoff & Borton, 1979; Meltzoff & Moore, 

1977; Stern, 1974; Trevarthen, 1979), og tanken om at barnets selvopplevelse er basert på 

gjensidig interaksjon regnes som en grunntese i moderne utviklingsforståelse (Hansen, 2012). 

Det sosiokulturelle perspektivet skiller seg likevel fra andre retninger innen 

utviklingspsykologien ved å understreke at det ikke er mulig å forstå menneskelig utvikling 

atskilt fra den kulturelle og historiske konteksten utviklingen foregår i. Vygotsky (1978) var 

en tidlig talsperson for dette perspektivet. Han argumenterte for at utvikling av mentale 

funksjoner er et resultat av at samhandling i hverdagsprosjekter internaliseres og blir til indre 

operasjoner. Alle mentale funksjoner forekommer ifølge Vygotsky to ganger, eller på to 

forskjellige plan: Først mellom mennesker som en inter-psykologisk kategori, og deretter 

                                                 
2
 I tråd med Rogoff (2003) velger jeg å bruke det sosiokulturelle perspektivet som en samlebetegnelse for flere 

forskjellige teoritradisjoner som vekselsvis betegnes som sosiokulturelle, kulturpsykologiske, sosio-historiske og 

sosiokulturelt-historiske.  
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innad i barnet, som en intra-psykologisk kategori. Individets kompetanse og forståelse er 

dermed sammenvevd med de aktivitetene individet deltar i og de kulturelle institusjonene 

aktivitetene foregår innenfor.  

Rogoff (2003) omtaler den teoretiske tilnærmingen sin som en videreføring av ideene 

til Vygotsky. Hun poengterer at kultur ikke er en enhet som påvirker individet, men at 

individuelle og kulturelle prosesser er gjensidig konstituerende: «Together, the interpersonal, 

personal and cultural-historical aspects of the event constitute the activity. No aspect exists or 

can be studied in isolation from the others» (Rogoff, 2003, s. 58). Ifølge det Rogoff kaller the 

transformation-of-participation perspective utvikler mennesker seg gjennom at de – på måter 

som stadig er i endring – både deltar i og bidrar til kulturelle aktiviteter. Disse aktivitetene er 

også i endring, etter hvert som suksessive generasjoner tar del i dem. For å forstå hvordan 

utvikling foregår, er det derfor nødvendig å undersøke hverdagslivets kulturelle praksiser, slik 

de utspiller seg her og nå. Dette synet er også blitt fremmet av flere norske psykologer, som 

har tatt til orde for at utviklingspsykologisk forskning bør ta utgangspunkt i de betingelsene 

som barn og omsorgsgivere møter i de daglige virksomhetene sine (Andenæs, 1991, 2012; 

Gulbrandsen, 1996; Haavind, 1987; Hundeide, 2003; Skard, 1972; Tiller, 1990) – heller enn å 

basere utviklingsforståelsen på «studier av hjelpetrengende familier, eller på fragmenter av 

levd liv» (Andenæs, 2000, s. 289). Ifølge Bronfenbrenner (1979) er det først når en forståelse 

eller væremåte er blitt overført fra en kontekst til en annen, at vi kan vite at utvikling har 

skjedd. Å undersøke hvilke aktiviteter barnet deltar i i hverdagen sin, og hvilke forståelser og 

handlinger som utspiller seg i disse kontekstene, blir dermed et viktig utgangspunkt for å 

studere utviklingsprosesser.  

2.1.1 Menings- og selvdannelse 

Bruner (1990) har tatt til orde for at psykologiens viktigste oppgave er å studere mening og 

meningsdannelse. Å innta et kulturpsykologisk perspektiv innebærer ifølge Bruner en 

dreining fra å studere atferd til å studere handling. Handling vil alltid være situert i en 

kulturell kontekst, som gir mening til handlingen ved å plassere deltakernes underliggende 

intensjoner i et tolkbart system. De symbolske systemene i kulturen – språk- og 

samtaleformer, logiske og narrrative forklaringsmåter og mønstre av måter å leve sammen på 

– gir oss et rammeverk for å tolke opplevelser og forhandle mening på måter som er 

kongruente med kravene i det kulturelle miljøet. Meningsdannelse blir dermed den viktigste 

forbindelseslinja mellom mennesket og kulturen, og derfor et sentralt begrep for å forstå 
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menneskets psykologi: «Given that psychology is so immersed in culture, it must be 

organized around those meaning-making and meaning-using processes that connect man to 

culture» (Bruner, 1990, s. 12).  

Bruner (1990, 2003) argumenterer videre for at mennesket har en iboende 

tilbøyelighet til å organisere kunnskap om seg selv og den sosiale verden i en narrativ form. 

Narrativer gjør det mulig å forklare avvik fra det forventede og forene motsetningsfylte 

posisjoner, ved at deltakerne i narrativet kan tillegges motiver og forståelser som legitimerer 

handlingene deres. Narrative tolkninger innbyr derved til forhandling og reforhandling av 

mening, og kan binde sammen en ellers fragmentert erfaringsverden. Bruner ser også på 

selvdannelse som en narrativ prosess, som innebærer at vi kontinuerlig konstruerer historier 

om oss selv som «passer» med de situasjonene vi møter. For eksempel gjør vi oss selv til 

familiemedlemmer gjennom å fortelle «familiehistorier» til oss selv og andre. Bruner 

understreker at innholdet i disse selv-definerende historiene delvis er et resultat av andres 

forventninger og implisitte kulturelle modeller for hva et selv kan og bør være (Bruner, 2003).  

Hundeide (2003) legger vekt på dialoger og kontrakter i selvutformingen. I det daglige 

samspillet mellom barnet og viktige personer i barnets omgivelser pågår det kontinuerlige 

forhandlinger om hvilke forventninger deltakerne kan ha til hverandre. Disse forventningene 

munner ut i kontrakter om selvpresentasjon, som barnet internaliserer som en avtale med seg 

selv, eller med «de andre i seg selv» (Hundeide, 2003, s. 7). Vi inngår ofte avtaler om «hvem 

vi er» med en rekke forskjellige personer. Dette innebærer at vi ikke bare har ett, men mange 

selv, og at vi kan bevege oss fra den ene «stemmen» til den andre, avhengig av situasjonen vi 

står overfor. For å unngå fragmentering og opprettholde en subjektiv følelse av en stabil 

identitet, bedriver vi ifølge Hundeide (2003, s. 61) et «kronisk arbeid» med å konstruere en 

løpende fortelling om oss selv. I likhet med Bruner understreker Hundeide at disse historiene 

trekker veksler på identitetsprototyper og kanoniske selv-fortellinger som er tilgjengelige i det 

kulturelle miljøet vårt.  

2.1.2 Betydningen av samspill med jevnaldrende 

Teoretikere innen sosiokulturelle teoritradisjoner har ofte lagt vekt på at barn internaliserer 

betydningssystemer og kognitive verktøy gjennom å delta i aktiviteter sammen med voksne 

eller mer kompetente barn, som kan veilede barnets deltakelse (Rogoff, 2003), eller støtte 

barnet i å utføre operasjoner som ennå ikke er internalisert, men som ligger innenfor barnets 

proksimale utviklingssone (Vygotsky, 1978). Samtidig kan en hevde at relasjoner barn 
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imellom også er tillagt betydning innenfor det sosiokulturelle perspektivet – om enn på mer 

indirekte måter – ettersom sentrale teoretikere har framhevet lek som en viktig 

utviklingsprosess (Bruner, Jolly & Sylva, 1976; Rogoff, 2003; Vygotsky, 1966). Lek gir 

barnet anledning til å eksperimentere med normer og betydningssystemer, og skaper en 

situasjon der meningen som tilskrives handlinger og objekter får forrang framfor de 

perseptuelle framtredelsesformene. Vygotsky (1966) argumenterer for at leken på den måten 

etablerer en egen proksimal utviklingssone, der barnet spontant tar i bruk evnen til å skille 

mening fra objekter og handlinger, og derigjennom utvikler evnen til abstrakt tenkning.  

 Gulbrandsen (1996) argumenterer for at barn søker mot andre med liknende 

forståelsesformer og liknende sosial kompetanse som de selv til enhver tid har. Hun hevder at 

det er «i slike forhold at barnet kan bli bekreftet som en ønsket og kompetent person, og som 

en aktør med innflytelsesmuligheter» (Gulbrandsen, 1996, s. 168). I sin longitudinelle 

intervjustudie av åtte- og niåringers sosiale landskap, beskriver Gulbrandsen en 

utviklingsmessig bevegelse i retning av mer samvær med jevnaldrende, mer omfattende sosial 

kompetanse og et mer interessebasert vennenettverk. Gulbrandsen argumenterer for at den 

økte kontakten med jevnaldrende fungerer som en sentral drivkraft i en parallell bevegelse 

hun observerte i den samme perioden, nemlig en utvikling i retning av økt selvstendighet og 

selvhjulpenhet. Hun analyserer barnas fortellinger om samspill seg imellom, og illustrerer at 

barna gjennom forhandlinger med hverandre både blir gjenkjent med sine individuelle måter å 

presentere seg selv på, og forstått som «en av jentene» eller «en av guttene». På den måten 

oppnår de både anerkjennelse og tilhørighet i fellesskapet av jevnaldrende, og de får 

anledning til å forstå seg selv som «meg» som «en av…». Gulbrandsen understreker at denne 

doble bekreftelsen representerer «et betydelig utviklingsfremmende potensiale» 

(Gulbrandsen, 1996, s. 140).  

2.1.3 Påvirkning gjennom tilrettelegging 

Cole (1996) påpeker at den sosiokulturelle ideen om mentale funksjoners sosiale opphav 

medfører at voksne har stor makt til å påvirke barns utvikling gjennom tilrettelegging av 

omgivelsene. I likhet med Wertsch (1998) framhever Cole at de tekniske og mentale 

verktøyene som er tilgjengelige i kulturen gir både muligheter og begrensninger for 

opplevelse og handling. Språk, uavhengig av modalitet, er i denne sammenhengen et 

eksempel på et mentalt verktøy, mens et CI kan forstås som et teknisk verktøy som er utviklet 

i den hensikt å gi personer med nedsatt hørsel bedre muligheter til å ta i bruk den 
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kommunikasjonsformen som er vanligst i majoritetskulturen. Samtidig vil mulighetene og 

utfordringene som verktøyet åpner for, også avhenge av hvordan voksne tilrettelegger de 

praksisene som barna tar del i. At barn selv, omsorgsgivere, samfunnsplanleggere og 

institusjoner strukturerer situasjoner barn deltar i, omtales av Rogoff (2003) som en 

grunnleggende form for veiledet deltakelse. Strukturering kan skje mer eller mindre intendert, 

og kan foregå gjennom direkte interaksjon og gjennom at voksne påvirker hvilke aktiviteter 

barn får tilgang til å observere eller delta aktivt i. For barna som er med i denne studien, er 

organiseringen av skolehverdagen og tilrettelegging i skolen et eksempel på en form for 

strukturering som kan fungere mer eller mindre inkluderende. Dette bringer oss over til 

betydningen ordet «deltakelse» har fått i en juridisk, rettighetsbasert kontekst.  

2.2 Barns deltakelse i en juridisk kontekst: Deltakelse som 

menneskerett 

I juridisk sammenheng er barns deltakelse en rettighet som er nedfelt i FNs barnekonvensjon, 

på linje med retten til beskyttelse og forsørgelse. Lovteksten gir ingen eksplisitt definisjon av 

deltakelse, men konstaterer at barn har rett til «fritt å gi uttrykk for [egne] synspunkter i alle 

forhold som vedrører barnet», samt at barnets synspunkter skal tillegges «behørig vekt i 

samsvar med dets alder og modenhet» (Barnekonvensjonen, 1989, artikkel 12). I faglige 

diskusjoner om barns rettigheter blir deltakelse ofte innsnevret til det vi på norsk vil kalle 

medvirkning eller medbestemmelse (Ulvik, 2009). Flere har imidlertid argumentert for at 

barnekonvensjonen også rommer et bredere deltakelsesbegrep, i det den gir barn rett til å delta 

som medborgere i samfunnet. De Winter (1997) viser i den sammenhengen til retten til 

ytringsfrihet (artikkel 13), tanke- samvittighets- og religionsfrihet (artikkel 14), 

organisasjonsfrihet (artikkel 15) og retten til å bruke sitt eget språk og praktisere sin egen 

kultur (artikkel 30). Kjørholt (2010) nevner i tillegg retten til informasjon (artikkel 17), og 

Gulbrandsen (2014a) retten til utdanning (artikkel 28).  

Deltakelse spiller også en sentral rolle i FNs konvensjon om rettighetene til mennesker 

med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen definerer funksjonshemning som «et resultat av 

interaksjon mellom mennesker med nedsatt funksjonsevne og holdningsbaserte barrierer og 

barrierer i omgivelsene som hindrer dem i å delta fullt ut og på en effektiv måte i samfunnet, 

på lik linje med andre» (CRPD, 2006, fortale).  Konvensjonsteksten gjenspeiler en sosial 

forståelse av funksjonshemning, der funksjonshemningen ikke anses som en personlig 

egenskap, men som noe som oppstår i samspillet mellom individet og omgivelsene – i det 
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personens deltakelsesmuligheter innskrenkes (Grue, 2014). Når det gjelder døvhet, har 

anerkjennelsen av tegnspråk som fullverdige språk bidratt til å utfordre synet på døve som 

funksjonshemmede. Dette synet er, i hvert fall delvis, erstattet av en oppfatning av døve som 

en språklig minoritet (Kermit, 2006). Anerkjennelsen av tegnspråkene innebærer et skifte, der 

begrensningene for deltakelse flyttes fra individet og over til storsamfunnet: I et samfunn der 

alle behersker tegnspråk, vil hørselstap spille en mindre rolle for individets 

deltakelsesmuligheter.  

Det ligger utenfor oppgavens område å gå nærmere inn på ulike kulturelle forståelser 

av døvhet. Poenget i denne sammenhengen er å illustrere at den sosiokulturelle ideen om 

interaksjoner som konstituerende for individet til dels gjenspeiles i en juridisk, rettighetsbasert 

kontekst, som Ulvik (2009) og Gulbrandsen et al. (2014a) også har påpekt. En kan si at 

innskrenkede deltakelsesmuligheter i juridisk forstand, som følge av barrierer i omgivelsene, 

kan gi begrensede utviklingsmuligheter i sosiokulturell forstand. Samtidig er det 

nyanseforskjeller mellom hvilket innhold ordet «deltakelse» får i de to perspektivene. Det 

juridiske deltakelsesbegrepet kan sies å være verdiladet, og implisere en tanke om at 

deltakelse kan graderes: Et aktivt (deltakende) barn holdes fram som en positiv motsats til et 

passivt (ikke-deltakende) barn. I en sosiokulturell forståelse derimot, er barnet uunngåelig en 

deltaker i de kulturelle praksisene som omgir det – også i tilfeller der barnet innehar en mer 

passiv rolle (Ulvik, 2009). Dette står likevel ikke i motsetning til å anta at den spesifikke 

rollen barnet tildeles, har betydning for de konkrete utviklingsmulighetene samhandlingen 

tilbyr.  

Det juridiske deltakelsesbegrepet er relevant på to måter i denne studien. For det første 

er undersøkelsen i seg selv et forsøk på å la barn gi uttrykk for synspunktene sine i forhold 

som vedrører dem. For det andre er et av siktemålene med studien å få mer kunnskap om 

hvordan retten til deltakelse – både i betydningen medvirkning og i betydningen deltakelse 

som medborger – utspiller seg i praksis for denne gruppa. 

2.3 Implikasjoner av det teoretiske rammeverket 

Teoretisk forforståelse gir retning til hvor forskeren retter oppmerksomheten, og gjør visse 

aspekter ved fenomener framtredende på bekostning av andre (Valsiner, 2007). Med 

utgangspunkt i en sosiokulturell utviklingsmodell, er det naturlig å rette blikket mot barnet 

som aktiv deltaker og meningsskaper i hverdagslivet sitt. Innenfor denne teoretiske rammen 

«dreier [det] seg ikke om hvorvidt eller i hvilken grad barn er sosiale deltakere» (Gulbrandsen 
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et al., 2014a, s. 39; se også Ulvik, 2009), men om hvilke muligheter og utfordringer barna 

erfarer, og hvordan de forstår seg selv og de sosiale sammenhengene de inngår i. Dette 

perspektivet åpner opp for å studere hvordan barna selv finner løsninger og er med på å endre 

de aktivitetene og relasjonene de deltar i, og dermed bidrar til sin egen utvikling (Hedegaard, 

Aronsson, Højholt & Ulvik, 2012). For å få kunnskap om disse temaene, er det nødvendig å 

lytte til barnas egne refleksjoner over hva de holder på med i hverdagen sin; hva de prøver å 

få til, hva de er opptatt av og hvordan de forstår det som skjer. Dette poenget kan illustreres 

med et sitat av Bruner:  

[Cultural psychology] seeks out the rules that human beings bring to bear in 

creating meanings in cultural contexts. These contexts are always contexts of 

practice. It is always necessary to ask what people are doing or trying to do in 

that context (1990, s. 118).  

 



13 

 

3 Metode 

Det empiriske materialet for undersøkelsen omfatter to separate datasett. Det første datasettet 

består av intervjuer med foreldre til barn med tidlig, tosidig cochleaimplantasjon. Dette 

materialet var ferdig innsamlet før jeg ble knyttet til prosjektet. Det andre datasettet består av 

kvalitative intervjuer jeg selv har foretatt med en undergruppe av barna fra det samme 

utvalget. Det er dette materialet som danner hovedgrunnlaget for analysen, mens intervjuene 

med foreldrene har en supplerende funksjon. I det følgende vil jeg først presentere det større 

utvalget som intervjuene med foreldrene er samlet inn fra, og forklare hvordan dette 

materialet er framkommet. Deretter vil jeg beskrive hvordan jeg rekrutterte en undergruppe av 

barna i det større utvalget til kvalitative intervjuer, og redegjøre for intervjuformen og den 

praktiske gjennomføringen av disse intervjuene. Til slutt vil jeg gjengi hvordan jeg gikk fram 

for å analysere datasettene, før jeg belyser vurderinger jeg har foretatt i møte med etiske 

problemstillinger. 

3.1 Intervjuer med foreldrene 

Foreldreintervjuene er gjennomført som ledd i et større forskningsprosjekt utført ved Oslo 

universitetssykehus, på oppdrag fra Helsedirektoratet og i samarbeid med Institutt for 

spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Prosjektet har fulgt opp alle norske barn som fikk 

simultan tosidig cochleaimplantasjon innen 18 måneders alder mellom 2004 og 2007, og som 

ikke har tilleggsvansker som er antatt å påvirke språkutviklingen. Utvalget består av 21 

førspråklig døve barn, 11 jenter og ti gutter. Samtlige har hørende foreldre, og to foreldrepar 

har et annet morsmål enn norsk. Alder ved implantasjon blant barna i utvalget varierer fra fem 

til 18 måneder, med et gjennomsnitt på 11 måneder. Alder ved lydtilkobling (se del 1.2.1) 

varierer fra sju til 20 måneder. De fleste familiene har fulgt et habiliteringsopplegg basert på 

en auditiv-verbal tilnærming, med bruk av talespråk alene eller talespråk med tegnstøtte. I 

2011 gikk tre av barna i spesialbarnehage eller spesialskole, mens de andre var i ordinære 

opplæringssituasjoner. Barnas hørsel, talespråk og kognitive utvikling er blitt undersøkt hver 

tredje måned det første året og hver sjette måned det andre året etter lydtilkobling, og deretter 

årlig inntil seks år etter lydtilkobling. Resultater fra disse undersøkelsene er publisert i to 

artikler (Wie, 2010; Wie, Falkenberg, Tvete, Bunne & Osnes, 2011). 

Ved hver datainnsamling, som foregikk i forbindelse med kliniske kontroller, deltok 

foreldrene i et avgrenset intervju. Jeg har primært analysert svarene fra de to siste 
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tidspunktene, 60 og 72 måneder etter lydtilkobling, fordi disse er nærmest mine intervjuer 

med barna i tid, hvilket gjør det mest relevant å sammenlikne perspektivene. Den siste gangen 

foreldrene ble intervjuet, var barna i gjennomsnitt litt over sju år gamle. Intervjuet inneholdt 

følgende spørsmål: (1) Hvordan er kommunikasjonen og samspillet med barnet i dag? 

Hvordan tror dere det vil bli framover? (2) Hvordan mener dere barnet klarer seg sosialt i 

dag? Hvordan tror dere det vil bli framover? (3) Hvordan mener dere at barnet klarer seg i 

dag med tanke på utvikling av ferdigheter og forståelse av samfunnet rundt seg? Hvordan tror 

dere det vil bli framover? (4) Er det noe dere ønsker å legge til? Foreldrene fikk velge om de 

ville svare skriftlig eller muntlig i en samtale. Mange valgte å svare muntlig i begynnelsen av 

oppfølgingsperioden og skriftlig mot slutten. Når forelderen svarte muntlig, skrev intervjueren 

ned svarene, og leste dem opp ved avslutningen av intervjuet, slik at forelderen kunne 

korrigere eller utfylle. Intervjueren stilte oppfølgingsspørsmål i noen tilfeller der foreldrene 

ikke begrunnet svarene.  

En relativt stor andel av foreldrene deltok ikke ved samtlige innsamlingsrunder. 14 av 

21 deltok ikke ved det siste tidspunktet, og sju av 21 deltok ikke ved noen av de to siste 

tidspunktene. Svarprosenten var betydelig høyere i den første delen av innsamlingsperioden. 

Jeg har derfor gått gjennom hele materialet, og forsøkt å kartlegge om de som svarte og de 

som ikke svarte ved de siste tidspunktene, skiller seg fra hverandre ved de tidligere 

tidspunktene, med hensyn til forskningsspørsmålet (e.g., om de som faller fra gir svar i mer 

positiv eller negativ retning enn de som ikke faller fra). Jeg har ikke funnet noen systematiske 

forskjeller mellom de som svarer og ikke svarer ved de siste tidspunktene. Den lave 

svarprosenten innebærer likevel at vi må være ytterst forsiktige med å trekke bastante 

konklusjoner på grunnlag av dette materialet. Disse forbeholdene vil jeg vende tilbake til i 

diskusjonsdelen. I analysen av intervjuene har jeg slått svarene fra de to siste tidspunktene 

sammen, og behandlet dem som ett datasett.  For de av informantene som svarer ved begge de 

to siste tidspunktene, har jeg ikke funnet markante forskjeller mellom svarene fra det ene 

tidspunktet til det andre. 

3.2 Intervjuer med barna 

Jeg ønsket å intervjue en undergruppe av barna som hadde deltatt i det ovennevnte prosjektet. 

Av praktiske hensyn valgte jeg å henvende meg til familier med bosted på Østlandet eller 

Sørlandet. Disse mottok et brev i posten med informasjonsskriv, samtykkeskjema og 

ferdigfrankert returkonvolutt (se vedlegg 2). Åtte av totalt 12 familier signerte og returnerte 
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samtykkeskjemaet. Jeg kontaktet deretter familiene over telefon, og avtalte tidspunkt for 

intervjuet. Alle familiene valgte at intervjuet skulle foregå i barnets hjem. Det mindre utvalget 

består av to gutter og seks jenter. Alder ved intervjutidspunktet varierte fra åtte til 12 år, med 

et gjennomsnitt på ni år. Av konfidensialitetshensyn har jeg valgt ikke å oppgi alderen til 

hvert enkelt barn. Alle barna er i ordinære opplæringssituasjoner. Tre forteller i intervjuet at 

de jevnlig bruker tegn i kommunikasjon med familiemedlemmer og personer med nedsatt 

hørsel. De åtte barna har fått navnene Sivert, Julie, Ragnhild, Karoline, Elise, Philip, Tirill og 

Mina.  

Som ramme for samtalen med barna brukte jeg et livsformsintervju. Denne 

intervjuformen innebærer at intervjueren ber informanten om å fortelle om en bestemt dag i 

livet sitt, som oftest gårsdagen eller dagen i dag fram til intervjutidspunktet. Intervjueren 

stiller detaljerte spørsmål til episodene som gjennomgås, og utforsker informantens forståelse 

av hendelsene. Livsformsintervjuet ble utviklet av Haavind (1987) i et forsøk på å studere 

barns utviklingsmuligheter i lys av omsorgspraksiser og intensjoner blant vanlige norske 

småbarnsmødre. Andenæs (1991) og Gulbrandsen (1996) har demonstrert at intervjuformen 

kan gi rik informasjon om hvordan henholdsvis fire-femåringer og åtte-niåringer opplever og 

forstår de sosiale sammenhengene de deltar i. Metoden er forankret i en sosiokulturell 

teoritradisjon, og bygger på en antakelse om at det er nødvendig å spørre mennesker om hva 

de gjør og hva de prøver å få til for å få kunnskap om subjektiv erfaring og meningsskaping. 

Jeg anser livsformsintervjuet for å være godt egnet til å belyse forskningsspørsmålene i denne 

undersøkelsen, ettersom jeg ønsker å studere hvordan barn med CI selv erfarer de sosiale 

praksisene de deltar i.  

I forkant av intervjuene satte jeg meg inn i habiliteringsveiledere (Statens helsetilsyn, 

2000; Utdanningsdirektoratet, 2009), tidligere forskning om barn med CI og 

kulturpsykologiske studier av barns hverdagsliv (Andenæs, 1991; Gulbrandsen, 1996, 2014b). 

Jeg leste også gjennom intervjuene med alle foreldrene som har deltatt i det større prosjektet, 

og utarbeidet en foreløpig oversikt over sentrale temaer. Fordi jeg ville møte barna med en så 

åpen holdning som mulig, leste jeg intervjuene med de voksne anonymisert, uten å kople barn 

og foreldre. Jeg ønsket å få kunnskap om generelle problemstillinger, uten å være forutinntatt 

i møte med hvert enkelt barn. På grunnlag av forberedelsene utarbeidet jeg en intervjuguide 

(se vedlegg 4). Intervjuguiden ga en oversikt over situasjoner og emner jeg ønsket å komme 

innom, men det var først og fremst barnets fortelling om dagsforløpet som strukturerte 

samtalen. Den første delen av intervjuguiden gir et rammeverk for en detaljert gjennomgang 
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av dagen som har vært fram til intervjutidspunktet, samt ettermiddagen som var i går 

(inkludert situasjoner som morgenstund, skolevei, skoletimer, friminutt, overgang til 

aktivitetsskole eller andre fritidsaktiviteter og kveldsstund). Deretter følger spørsmål om det 

er noen andre aktiviteter barnet holder på med. Til slutt inneholder intervjuguiden mer 

konkrete spørsmål om CI.  

Intervjuformen gir informanten relativt stor innflytelse over innholdet i samtalen. 

Barna ble oppmuntret til å snakke om små og store prosjekter som opptok dem i hverdagen. 

Samtidig bidro mine oppfølgingsspørsmål til å styre intervjuet mot emner jeg var særlig 

interessert i. Jeg forsøkte å stille utdypende spørsmål som kunne gi innblikk i barnas 

opplevelse og forståelse av interaksjonene de fortalte om, etter inspirasjon fra Gulbrandsen 

(1996) og Andenæs (1991). Det kunne for eksempel være spørsmål om opplevelse («hvordan 

var det for deg?»), regelmessighet («er det sånn det pleier å være?»), barnets rolle og tanker 

(«hva syns du om det?») implisitte regler («hvordan visste du at det var det dere skulle 

gjøre?»), initiativtaking («var det noen som spurte om dere skulle…?») og forhandling 

(«hender det at dere ikke blir enige om hva dere skal gjøre»?). Noen ganger brukte jeg også 

andres erfaringer som utgangspunkt for å få tak i barnets refleksjoner («noen barn har fortalt 

meg at de…»), som foreslått av Gulbrandsen (1996).  

Før intervjuet begynte fortalte jeg litt om hva jeg kom til å spørre om, hensikten med 

samtalen og hva som ville skje med informasjonen. Intervjuene varte mellom 30 og 90 

minutter. De fleste barna ga uttrykk for at de likte å fortelle om seg selv. Noen ønsket at en av 

foreldrene skulle være til stede i rommet. I de fleste tilfellene holdt foreldrene seg i 

bakgrunnen, og brøt ikke inn i samtalen. I situasjoner der foreldre kom med egne innspill, 

vurderte jeg at kommentarene bidro til å åpne for, snarere enn å legge bånd på eller styre, 

barnets egne historier. Som et hjelpemiddel barna kunne bruke for å demonstrere 

hendelsesforløp, hadde jeg med meg playmofigurer. Disse ble tatt i bruk i ett intervju.  

I de fleste samtalene fungerte kommunikasjonen mellom meg og barnet godt, etter mitt 

inntrykk. I ett av intervjuene ble det flere ganger klart for meg at barnet hadde misforstått eller 

ikke oppfattet hva jeg sa, ofte fordi barnet selv ba om gjentakelse. Etter intervjuet satt jeg 

likevel igjen med et inntrykk av at de fleste misforståelser var blitt oppklart.  

3.3 Analysearbeid 

Intervjuene med foreldrene var transkribert før jeg begynte å studere dem. Intervjuene med 

barna har jeg tatt opp med lydopptaker og transkribert så ordrett som mulig. I de presenterte 
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sitatene er enkelte gjentakelser, uferdige eller utydelige ord, digresjoner og småord (e.g., «ja», 

«mhm») utelatt. Utelatte digresjoner eller gjentakelser er markert med (…). Der flere 

replikkvekslinger er utelatt, og ordet skifter fra intervjuer til informant eller omvendt, er dette 

markert med ---.  

Den videre analysen er inspirert av Braun og Clarke (2006) sin beskrivelse av tematisk 

analyse, samt internt beslektede og delvis overlappende framgangsmåter skildret av Haavind 

(2000), Gulbrandsen (1996, 2000) og Andenæs (2000). Det er flere likheter mellom tematisk 

analyse og tilnærmingen til fortolkende metode som er beskrevet av de sistnevnte forfatterne, 

men de sistnevnte legger mer vekt på at forskningsspørsmålene skal være retningsgivende for 

analysen, som et alternativ til standardiserte, fastlagte analyseoppskrifter. Disse forfatterne 

viser gjerne til Valsiner (1984) sin oppfordring om å ta utgangspunkt i en variasjonsdekkende 

epistemologisk ramme, og etterstreber å bruke metoder som ivaretar fenomenenes 

foranderlighet og variasjon. Denne tilnærmingen står i motsetning til en typologisk tenkemåte 

(Valsiner, 1984), der forskeren forsøker å innskrenke variasjonsbredden, for eksempel ved 

hjelp av et gjennomsnitt, slik at fenomenet kan framtre mer entydig (Andenæs, 2000; 

Gulbrandsen, 1996, 2000). Flere har i løpet av de senere årene uttrykt bekymring for at 

kvalitative metoder blir redusert til en form for «teknisk essensialisme» (Barbour, 2003). 

Fastlagte analyseoppskrifter kan gjøre at kompleksiteten i materialet går tapt, og at forskerens 

aktive fortolkningsvirksomhet ikke blir erkjent (Jackson & Mazzei, 2013; St. Pierre & 

Jackson, 2014). Jeg har trukket veksler på disse betraktningene på flere måter. For det første 

har jeg latt forskningsspørsmålene og den teoretiske forståelsen påvirke hvilke aspekter i 

materialet jeg har rettet oppmerksomheten mot. For det andre har jeg forsøkt å romme 

mangfoldet i barnas opplevelser gjennom å inkludere de individuelle kontekstene og 

sammenhengene som ytringene deres er nedfelt i, i presentasjonen av resultatene. Før jeg 

utdyper dette nærmere, vil jeg beskrive de tidlige trinnene i analyseprosessen.  

Det første steget i analysen besto i å lese gjennom transkripsjonene gjentatte ganger 

med et så åpent sinn som mulig, og notere ned ideer og inntrykk. Utstyrt med en liste med 

tilsynelatende interessante og tilbakevendende fenomener, begynte jeg å kode og kategorisere 

utdrag fra tekstene. I denne fasen benyttet jeg prosedyrer fra tematisk analyse (Braun & 

Clarke, 2006), som en hjelp i å organisere materialet på en systematisk måte. Jeg markerte 

alle sekvenser som kunne si noe om forskningsspørsmålene, og ga sekvensene en tentativ 

kode i form av en beskrivende merkelapp, som «venner» eller «vondt i hodet». Deretter 

grupperte jeg de kodede sekvensene i mer overgripende kategorier. I intervjuene med barna 
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samlet jeg for eksempel kodene «vondt i hodet», «sliten» og «redd» i kategorien «fysisk 

ubehag på grunn av bråk eller skarpe lyder», som jeg igjen plasserte under overskriften 

«utfordringer for sosial deltakelse».  

I intervjuene med foreldrene valgte jeg bare å kode svarene fra de to siste 

datainnsamlingene. Likevel leste jeg også gjennom svarene fra de tidligere tidspunktene, for å 

få et inntrykk av hvordan aktuelle emner var blitt omtalt tidligere. Jeg studerte svarene på alle 

de fire spørsmålene i foreldreintervjuet (se del 3.1.2), og kodet alle utsagn som kunne si noe 

om det relevante forskningsspørsmålet. Størsteparten av de kodede sekvensene kom fra svar 

på det første spørsmålet i intervjuet («hvordan fungerer barnet sosialt?»).  

Kodingen og kategoriseringen resulterte i en systematisk oversikt over hva materialet 

kunne fortelle noe om, med relevans for forskningsspørsmålene. I tråd med metoden Haavind 

(2000) beskriver, sammenfattet jeg denne oversikten i en modell med analytiske spørsmål. 

Haavind omtaler en slik analysemodell som «et forslag til en systematisk og dekkende måte å 

betrakte materialet på» (s. 35). Hun understreker at analysespørsmålene ikke er identiske med 

intervjuspørsmålene, men er «forskerens beste forslag til hvilke svar dette materialet kan gi» 

(s. 35). Spørsmålene jeg stilte til materialet er som følger:  

 Hvordan skildrer barn med tidlig, tosidig cochleaimplantasjon sin egen deltakelse i 

sosiale samspill med jevnaldrende?  

o Hvordan beskriver barna sin egen rolle og tilhørighet i møte med jevnaldrende 

på ulike arenaer (i skolegården, gjennom organiserte fritidsaktiviteter og over 

internett)? 

o Hvordan omtaler og begrunner barna samvær med andre barn med CI?  

o Hva slags utfordringer for sosial deltakelse forteller barna om? Hvordan 

forholder de seg til disse utfordringene? 

 Hvilke synspunkter har barna på tilrettelegging i skolen? På hvilken måte opplever de 

å bli trukket inn som deltakere i tilretteleggingen?  

o Hva slags ordninger er det barna oppfatter som former for tilrettelegging? 

o På hvilke måter erfarer barna at utfordringer de møter på skolen blir tatt tak i? 

o Snakker barna om seg selv som mottakere eller aktører i utformingen av 

tilretteleggingen? 

 Hvordan beskriver foreldrene barnas deltakelse i samspill med jevnaldrende?  

o Hvordan beskriver foreldrene barnas vennerelasjoner? 

o Hvilken betydning får støy og kommunikasjonsmessige utfordringer i 

foreldrenes beskrivelser? 

Analysespørsmålene dannet utgangspunktet for nye systematiske gjennomganger av 

transkripsjonene, der jeg lette etter tendenser og unntak i hvordan materialet svarte på 
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spørsmålene. På grunn av den lave svarprosenten og det snevre spørsmålsformatet i 

intervjuene med foreldrene, ble analysen av dette materialet meget begrenset, hvilket 

gjenspeiles i presentasjonen av resultatene. I analysen av intervjuene med barna, ble det 

tydelig at ytringene deres som oftest var forankret i en bestemt kontekst eller episode i 

hverdagen, og dermed ga liten mening som isolerte utsagn. For å ivareta de 

kontekstspesifikke betydningene, konstruerte jeg små sammendrag, der jeg forsøkte å danne 

et bilde av hva intervjuet med hvert enkelt barn kunne fortelle om hvert enkelt 

analysespørsmål. Denne framgangsmåten kan betraktes som en form for analyse «på langs» i 

materialet (Haavind, 2000). Sammendragene tok form som deskriptive fortellinger, som lå så 

nært opptil barnas muntlige framstilling som mulig, uten å være direkte sitat (som beskrevet 

av Gulbrandsen, 1996; se også Polkinghorne, 1995). På grunnlag av sammendragene og de 

originale transkripsjonene, gikk jeg over til å studere svarene på analysespørsmålene «på 

tvers» (Haavind, 2000), altså fra informant til informant, på jakt etter fellestrekk og variasjon. 

Ved å inkludere utdrag fra de individuelle og kontekstualiserte historiene i presentasjonen av 

resultatene, forsøker jeg å illustrere et mangfold av måter de forskjellige fenomenene trer 

fram i barnas fortellinger på, i tråd med oppfordringen til Valsiner (1984).   

3.4 Etiske vurderinger 

Undersøkelsen er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK, se vedlegg 1) og av personvernombudet ved Oslo universitetssykehus. 

Av konfidensialitetshensyn har barn og steder fått fiktive navn. Andre opplysninger som kan 

bidra til å identifisere barna er utelatt eller endret. Ettersom barn under 16 år ikke har formell 

samtykkekompetanse etter helseforskningsloven (2009), ble skriftlig samtykke gitt av 

foresatte. For å sikre at barna deltok frivillig og at valget om å delta var basert på forståelig 

informasjon, utarbeidet jeg et tilpasset informasjonsskriv til barna (se vedlegg 3). 

Informasjonen ble gjentatt under introduksjonen til intervjuet, der jeg også oppfordret barna 

til å si ifra hvis det kom spørsmål de ikke hadde lyst til å svare på, eller de skulle få lyst til å 

avslutte. I tilfeller der en av foreldrene var til stede under intervjuet, hendte det at barnet og 

den voksne fortsatte å fortelle i fellesskap om de samme emnene som intervjuet hadde berørt, 

etter at opptakeren var skrudd av. I disse tilfellene noterte jeg stikkord fra samtalen i 

situasjonen. Etter overveielse og diskusjon med veiledere kom jeg fram til at det ville være 

etisk forsvarlig å inkludere disse notatene i analysen, ettersom barna tok aktiv del i samtalene 

og samtalene dreide seg om temaer barnet allerede hadde fortalt om. En av foreldrene, som 
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også bidro med innspill underveis i intervjuet, er sitert i resultatdelen. Personen har lest 

sitatene og gitt samtykke til at de kan publiseres.  

Et dilemma i intervjuforskning generelt, og i intervjuer med barn spesielt, er faren for 

at å snakke med informantene om problemer de måtte ha kan føre til ubehag eller endret 

selvbilde (Backe-Hansen, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009). I intervjusituasjonen la jeg vekt 

på å formulere meg på en måte som ikke sykeliggjorde barnet, men heller viste interesse og 

engasjement for det barnet var opptatt av å fortelle om. Jeg anser livsformsintervjuet for å 

være godt egnet til å oppfylle denne intensjonen, ettersom intervjuformen gir rike anledninger 

til å la barna fortelle om aktiviteter de mestrer og verdsetter. En metode som tar sikte på å 

studere informantene som intensjonale aktører i hverdagen sin, kan bidra til å motvirke at 

barnet blir definert og betraktet ut ifra en diagnose som «hørselshemmet». 
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4 Resultater  

Størsteparten av kapittelet presenterer analyser av intervjuene med barna. Disse resultatene er 

organisert i tre hovedtemaer, med utspring i de analytiske spørsmålene: (1) Opplevelse av å 

tilhøre et fellesskap, (2) utfordringer for deltakelse i aktiviteter sammen med jevnaldrende, og 

(3) oppfatninger om og deltakelse i tilrettelegging. Resultatene fra intervjuene med foreldrene 

presenteres til sist, og er ment å gi et tentativt inntrykk av hvordan foreldrene oppfatter barnas 

situasjon.  

4.1 Opplevelse av å tilhøre et fellesskap 

Å være en del av et fellesskap sammen med andre barn, og å delta i felles utformede 

aktiviteter, framstår som viktige prosjekter i barnas fortellinger fra hverdagen sin. I de neste 

avsnittene vil jeg belyse fellestrekk og variasjon i hvordan barna skildrer sin egen rolle og 

tilhørighet i møte med jevnaldrende på ulike arenaer: I skolegården, gjennom organiserte 

fritidsaktiviteter og over internett. Til slutt vil jeg beskrive hvordan barna omtaler og 

begrunner samvær med andre barn med CI.  

4.1.1 Tilhørighet og innflytelse blant jevnaldrende i skolegården 

I barnas fortellinger peker skolegården seg ut som den viktigste arenaen for egenorganisert 

samhandling med jevnaldrende. Alle informantene skildrer lek eller samtale med 

klassekamerater i skolegården. De fleste forteller om samspill med jevnaldrende som de 

omtaler som venner, og som de også er sammen med i fritiden. Ofte begynner samhandlingen 

i det barnet kommer til skolen: Mina og Ragnhild forteller at det første de gjorde da de kom 

fram, var å legge fra seg sekken sånn at de kunne leke. Julie forteller at hun «fant» vennene 

sine og «ble med på samtalen», mens Sivert meddeler at han «løpte bak [skolen] og lekte med 

Halvor». I det følgende vil jeg benytte individuelle skildringer til å tegne et bredt bilde av 

hvordan barna snakker om seg selv i samspill med andre barn i skolegården. Framstillingene 

forteller om både forutsigbare og mindre forutsigbare fellesskap. Det er både fortellinger om 

barn som tar aktiv lederskap i utformingen av aktiviteter, og fortellinger som kan gi inntrykk 

av at barnet i større grad går inn i en mottakerrolle i samspillet.     

Flere av barna tegner et bilde av seg selv som naturlige medlemmer i relasjoner eller 

fellesskap som synes å kjennetegnes av relativt stabile roller eller normer. Dette later til å 

gjøre deltakelse i aktiviteter som foregår innenfor disse relasjonene til noe selvfølgelig. Sivert 
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forteller at han lekte politi og tyv i friminuttet sammen med Halvor – «vennen min» – etter 

forslag fra Halvor. «Jeg pleier å spørre Halvor om hva vi skal gjøre», forklarer han, og 

forteller at de har lekt politi og tyv sammen «mange ganger før». Ragnhild forteller at jentene 

i klassen pleier å leke «sammen alle sammen». Derfor gjorde det ikke noe at bestevennen 

hennes, Mathilde, var syk den dagen hun ble intervjuet. «Først så lekte jeg med Sunniva. Og 

så kom de andre jentene, da. Så lekte jeg med litt flere», sier hun når hun forteller om tiden 

før skolen begynte. Hun forklarer at jentene lot som de bakte kaker i snøen. I friminuttet 

fortsatte de med den samme leken, fordi de hadde avtalt det «alle sammen».  

Elise forteller om en rekke forskjellige ball- og regelleker som hun pleier å delta i, fra 

kjente leker som «boksen går», til leker barna har utviklet selv. Hun omtaler klassen som et 

kollektivt «vi», og gir inntrykk av at hun ofte leker med mange av gangen. Samtidig 

tilkjennegir hun særlige forpliktelser overfor bestevennene sine, Aleksandra og Fanny:  

Og så prøvde jeg å få i gang enmannskanonball, og det var mange som ville. 

Men bestevennene mine liker det ikke så veldig godt, så jeg måtte love at jeg 

ikke skulle spille det i neste friminuttet. For de ville at jeg skulle leke med de. 

Så da tenkte jeg at det ville ikke bli noe greit hvis jeg for eksempel begynte å 

spille det i hvert friminutt.  

I utdraget omtaler Elise seg selv som en som kan øve innflytelse i jevnaldringsfellesskapet; 

hun kan ta initiativ og få mange med seg. Samtidig presenterer hun seg som «bestevenn», og 

resonnementet kommuniserer at intensjonen om å ivareta relasjonen til bestevennene er 

viktigere enn å utnytte muligheten til å leke det hun helst vil. Utsagnet formidler en 

oppfatning om at gode vennerelasjoner krever en balanse mellom å forfølge egne interesser og 

å tilpasse seg andres ønsker – det «ville ikke bli noe greit» hvis Elise skulle la være å jenke 

seg. Oppfatningen er i tråd med kulturelle forestillinger som er skildret i tidligere forskning 

om barns jevnaldringsrelasjoner: Gulbrandsen (1996) fant i sin intervjuundersøkelse at 

enighet og jevnt fordelt innflytelse er viktige kulturelle koder for bestevenninneskap. «Hvis 

det er flere som vil den ene tingen, så må man bare gi seg», sier Elise, og legger til at hun ikke 

liker så godt å leke uten bestevennene. Hun har oversikt over lekepreferansene hos hver av 

bestevennene sine:  

Aleksandra liker best å leke sånn bom femti og sånne ting. Som gjemsel og man 

skal løpe og sånn. Som boksen går også. Og Fanny, ho liker veldig godt 

slender. Som ikke jeg og Aleksandra liker veldig godt, da. Men ho liker femten 

gjelder. Det gjør alle.  
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Framstillingen til Elise gir inntrykk av at hun opplever å være en del av et mikrofellesskap der 

deltakerne anerkjenner hverandres forskjellighet, samtidig som de møter hverandre med en 

forventning om gjensidig tilpasning – en forventning som kan tenkes å inngå i en kontrakt om 

selvpresentasjon som «bestevenn» (jf. Hundeide, 2003). 

 I intervjuet med Elise og flere av de andre informantene framstår mulighetene til å 

delta i lek eller samtale i skolegården som selvfølgelige. Karoline forteller derimot at den 

dagen intervjuet ble gjort, så manglet hun noen å leke med i friminuttet. Det følgende utdraget 

skisserer et handlingsalternativ og et scenario som opptrer som en tenkelig utvei i Karolines 

fortelling om denne situasjonen: 

Jeg var i den sola, vi har en sånn sol som vi har malt, som er sånn som vi må stå 

i når vi ikke har noen å leke med. Som er ensom, og da bare går man inn i sola. 

Å. Hvis man er ensom, så går man inn i sola. 

Og så sitter man i sola, og så kommer det noen og spør.  

Ja. Og i dag, så gikk du inn i sola? 

Mhm. Jeg var ensom og ikke hadde noen å leke med. Og så så jeg Even, og så 

gikk han bort til meg og spurte om jeg ville leke med han, og så kom plutselig 

Jasmin og Frida. Og spurte. Fordi de også så meg. Og da sa jeg «ja, jeg kan leke 

med dere alle tre». Og så sa Even «det har jeg ikke så særlig lyst til», og så 

gjorde vi det, da. Så sa jeg «please», og så gjorde han det. 

Karoline finner en løsning i en formell ordning som er etablert for at alle skal bli inkludert. 

Situasjonen kan forstås som et konkret eksempel på hvordan voksnes tilrettelegging kan få 

betydning for barns deltakelsesmuligheter (jf. Cole, 1996; Rogoff, 2003). Når Karoline 

forteller om episoden i etterkant, uttrykker hun en klar forventning om at ordningen vil 

fungere: «Så sitter man i sola, og så kommer det noen og spør», sier hun. Selv om hun i 

utgangspunktet var «ensom», formidler hun et bilde av at det var flere jevnaldrende som etter 

hvert ønsket å leke med henne, og at hun kom i en posisjon der hun kunne påvirke 

fellesskapet. Samtidig vet vi ikke hvor forutsigbare deltakelsesmuligheter Karoline måtte 

oppleve å ha i situasjoner på skolen der en tilsvarende ordning ikke står til rådighet: Karolines 

fortellinger om interaksjoner i løpet av skoledagen gir ikke inntrykk av at hun erfarer en stabil 

og selvfølgelig tilhørighet blant noen få, spesielt betydningsfulle jevnaldrende, slik flere av de 

andre informantene formidler. Senere i intervjuet kommer det også fram at Karoline har 

opplevd mobbing på skolen. 

Mina forteller detaljert om forskjellige rolleleker hun har lekt i løpet av skoledagen. 

Før skolen begynte, lekte hun steinalderlek med bestevennen Marita og to andre jenter. I 
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Minas fortelling om leken framstiller hun seg selv som en av flere aktører som samarbeider 

om å drive handlingen framover, og som spiller videre på hverandres innspill:  

Jeg tok først en stein, og så tok jeg en liten stein og så tok jeg spissen og hakka 

sånn [demonstrerer], og da ble det nesten som hvit, og vi kalte det for mel. Også 

samla vi kongler og sånn til bålet og lagde steiner rundt og tok pinner oppi 

bålet. Og så hjalp jeg ho Stine med å ta sånne lange sånne kvister. (…) Og så 

lagde jeg og Stine, vi lagde en sofa av det.  

I storefri deltok Mina i en klubblek sammen med en større gruppe barn fra trinnet. Mina 

beskriver at hun selv tok initiativ til å invitere seg med i klubben. «Jeg bare spørte sjefen 

André, da», sier hun. «Ho Evelyn, ho begynte i dag sammen med meg», legger hun til. Også 

når det gjelder steinalderleken, forteller Mina at hun oppsøkte de andre jentene og spurte om å 

få bli med. Historiene gir således inntrykk av at Mina opplever skolegården som en arena der 

hun har mulighet til å invitere seg selv med i aktiviteter, og der hun selv erfarer å bli invitert – 

som når Celine spør om Mina heller vil være med og leke «mor og far og at babyen blir født», 

etter at de har lekt klubb en stund.  

Etter at Mina har skildret ulike lekesituasjoner, nevner moren til Mina at Mina også 

har fortalt at hun har lekt spion. I det følgende utdraget presenterer Mina og moren hennes 

forskjellige forståelser av denne aktiviteten:  

Mor: Også før, sa hun, har dem lekt en sånn… spionering. 

Mina: Åja, spioner, bare jeg og Marita.  

Mor: Og når Marita var sjuk en gang, bestevenninna fra barnehagen, da har 

Mina lekt da, spionert på de andre-, har lekt alene i hele friminuttet, mens de 

andre var ute og… 

Mina: [avbryter] De finner aldri ut at vi spionerer. 

Mor: Så hun har gjemt seg og spionert på alle de andre.  

Mina: [avbryter] Vi spionerer alltid på guttene.  

Intervjuer: Å, du og Marita? 

Mina: Ja.  

Intervjuer: Okei. Hvordan gjør dere det, a? 

Mina: Vi liksom går fra trær til trær og gjemmer oss og skygger litt og sånn 

greier. Og de guttene merker det aldri.  

Utdraget kan leses som en forhandling mellom forskjellige narrativer, som gir ulik mening til 

aktiviteten (jf. Bruner, 1990, 2003). Mors historie portretterer en episode der Mina var alene. 

Spioneringsaktiviteten blir presentert som en måte å mestre denne utfordringen på. Mina 

føyer i stedet episoden mor forteller om inn i en større historie, der «spionering» blir 
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presentert som et felles prosjekt mellom Mina og bestevennen. Fortellingen til Mina rommer 

en selvforståelse som «bestevenn», snarere enn «en som er alene». 

Julie og Tirill er blant de eldste barna i utvalget. Begge forteller at de pleier å prate 

med venninner i friminuttene. «Det er en sånn gjeng som jeg driver og er veldig mye med», 

forklarer Julie, og ramser opp en rekke navn. Hun forteller at hun og en venninne ofte pleier å 

prate om bøker, siden de «begge to er sånn leser veldig mye bøker». Det kan virke som at 

samhandlingen med jevnaldrende i skolegården gir Julie en anledning til å utvikle og 

vedlikeholde en selvforståelse som «en som har interesse for litteratur». Denne interessen 

vender hun tilbake til flere ganger i løpet av intervjuet. Tirill formidler i større grad en 

mottakerrolle når hun beskriver samspillet med bestevennen Hanne i friminuttet: 

Så går jeg ut sammen med bestevennen min da, og så bare tuller vi og står litt 

og prater.  

--- 

Husker du hva dere prata om?  

Vi bare tulla på en måte litt med grimaser og sånn. Det var ikke så mye vi prata 

om da, men. Nei. Vet ikke.  

Nei. Lagde dere liksom grimaser til hverandre? 

Ja, eller [ler] det var bare sånn tulle litt, da. Så var Hanne veldig morsom. Og så 

så jeg det på avstand, hun var veldig morsom, så… ja [ler]. 

Oi. Så du liksom henne på avstand, at hun lagde en grimase? 

Ja. Mhm [ler]. 

Å. Hva gjorde du da da, da du hadde sett at hun lagde grimase?  

Eller, jeg skulle bare… Hva var det igjen… Vi gikk fra hverandre, og så tror jeg 

Hanne tulla litt, bare sånn [demonstrerer grimase]. Og så gikk jeg på andre 

siden av skolegården, og da så hun veldig morsom ut, og så gikk vi sammen 

igjen, og så ringte- ringte det ikke, men så gikk vi inn til gymmen. 

Det er vanskelig å få et tydelig bilde av hvordan Tirill deltar og øver innflytelse i 

samhandlingssituasjonen hun forteller om. Vi bør være varsomme med å slutte at Tirill har en 

passiv rolle i interaksjonen. Det er tenkelig at Tirill bidrar med egne innspill, tilpasser seg og 

tar initiativ, selv om hun ikke gir uttrykk for disse handlingene i en artikulert form i 

intervjukonteksten. Kanskje foregår den gjensidige kommunikasjonen mellom Tirill og 

bestevennen på et visuelt, snarere enn talespråklig plan? Samtidig kan vi heller ikke utelukke 

at mottakerperspektivet i fortellingen reflekterer kommunikasjonsmessige utfordringer som 

gjør det vanskeligere for Tirill å innta en aktiv rolle i samtalebaserte interaksjoner i 

skolegården. Kermit et al. (2010) fant i en observasjonsstudie av seks norske barn med CI i 

alderen fire til ni år, som alle ble vurdert å ha godt utbytte av implantatene, at barna ikke 
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entret pågående samtaler med hørende jevnaldrende i barnehagen og på skolen, og at 

samtalene de deltok i var forholdsvis korte. Kermit og medarbeidere påpeker at å entre 

pågående samtaler og å videreutvikle et tema i lengre samtalesekvenser krever evne til å sette 

seg inn i og tilpasse seg uforutsigbare samtalekontekster. Forfatterne hevder at 

observasjonene antyder «en klar begrensing i barnas pragmatiske kompetanse» (s. 266).  

 Kermit et al. (2010) uttrykker bekymring for at barn med CI i talespråklige 

skolemiljøer «faller utenfor store deler av den språklige samhandlingen i sine 

jevnaldrendegrupper», og går glipp av interaksjoner «der solidarisk anerkjennelse for noe man 

er eller gjør kan gis eller mottas» (s. 267). Den foreliggende studien kan ikke si noe om 

lengden og kvaliteten på samtalene informantene deltar i. De presenterte skildringene 

illustrerer imidlertid variasjoner i hvordan barna selv forstår og etablerer seg selv som 

deltakere i et «sosialt vi» (Gulbrandsen, 2000, s. 271). De fleste informantene snakker om 

denne posisjonen som noe selvfølgelig. Skolegården framstår i disse historiene som en arena 

der barna opplever å ha mulighet til å invitere seg med, øve innflytelse og vinne 

anerkjennelse. Noen forteller konkret om handlinger de gjør for å oppnå eller ivareta 

fellesskap med jevnaldrende. Elise formidler at hun jenker seg i møte med bestevennene, og 

Karoline beskriver at hun tar i bruk en formell ordning for å finne noen å leke med. Mina 

omdefinerer en historie om at hun var alene i friminuttet, til å handle om et prosjekt hun og 

bestevennen deler. Samlet sett gir fortellingene fra skolegården inntrykk av at mange av 

informantene opplever å være inkludert i betydningsfulle relasjoner og aktiviteter. Samtidig er 

det viktig å understreke at fortellingene reflekterer barnas subjektive erfaring, slik denne kom 

til uttrykk i intervjukonteksten. Dette materialet kan ikke utelukke at de konkrete 

språkbruksituasjonene barna deltar i, også kan være preget av de begrensningene som Kermit 

et al. (2010) skildrer. Senere i kapitlet vil jeg beskrive hvordan informantene snakker om 

vansker med å oppfatte tale i samspill med andre barn.   

4.1.2 Betydningen av organiserte fritidsaktiviteter 

De fleste barna i studien forteller om en aktiv og variert fritid. Flere er med på 

fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende som de også er sammen med på skolen. I disse 

historiene framstår fritidsaktiviteten som en mulighet til å styrke båndene til jevnaldrende, og 

til å befeste en opplevelse av å tilhøre et fellesskap – for eksempel av å være «en av jentene». 

Ragnhild går på ridning sammen med flere andre jenter i klassen. På spørsmål om hvordan 

hun synes det er å være der, sier hun at det er bra, og legger til: «Og så er det bare jenter som 
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går på det, da». Elise trener med en fysioterapeut én gang i uka, «sammen med noen venner». 

«Jeg tar med én [venn] hver mandag», forklarer hun. «Vi har liksom et sånt system på det på 

mandager; den første, så går Fanny, den andre går Aleksandra og den tredje går Bente».  

Historien til Philip illustrerer at ferdigheter og interesser som barnet dyrker i fritiden, 

også kan legge til rette for deltakelse i aktiviteter sammen med jevnaldrende på skolen. «Det 

jeg liker å holde på med i fritiden, det er hockey», erklærer Philip. Han forteller at han er med 

på et ishockeylag sammen med to andre i klassen, og trener fire ganger i uka. I tillegg går han 

på skøyter sammen med klassekamerater i så godt som hvert eneste friminutt:  

Men i dag, så sto du på skøyter både i lillefri og storefri? 

Ja. Det gjør jeg hele tiden. 

Hele tida. 

Med William og Endre og Mikkel og Jostein og Øyvind.  

Fritidsinteressen blir trukket over i skolesfæren, og gir på den måten anledning til deltakelse 

og mestring i flere kontekster – både på trening med hockeylaget og blant en fast guttegjeng i 

friminuttene. Philip overfører dermed forståelser og aktivitetsformer fra én sammenheng til en 

annen, slik Bronfenbrenner (1979) argumenterer for at utvikling kommer til uttrykk. 

Hockeyinteressen framstår som en viktig komponent i Philips unike måte å presentere seg 

selv på, samtidig som den synes å bidra til å bekrefte hans tilhørighet blant jevnaldrende på 

skolen. Måten Philip snakker om hockeyspilling i friminuttene på, gir inntrykk av at han 

opplever å være en del av et guttekollektiv og en aktivitetsform der relativt forutsigbare roller 

og spilleregler organiserer samspillet:  

Og når dere står på skøyter, hva er det dere… Hva var det dere gjorde i dag? 

Vi spiller kamp.  

Okei. Det var det dere gjorde i dag òg. 

Ja. Mikkel har med ball og Jostein, noen ganger har han med puck.  

At aktivitetsformen presenteres som stabil og forutsigbar, og at fortellingen tar form som en 

skildring av hva «vi» pleier å gjøre, bidrar til å formidle et inntrykk av Philip som en 

selvfølgelig deltaker i samhandlingen. I likhet med Elise tegner Philip et bilde av at han selv 

er delaktig i å tilrettelegge for det sosiale utbyttet av fritidsaktiviteten sin. At barn i åtte-

niårsalderen selv bidrar til å skape sosiale anledninger som egner seg for samvær med venner, 

skildres av Gulbrandsen (1996, 2000) som et viktig ledd i en utviklingsprosess i retning av økt 

selvstendighet og mer omfattende sosial kompetanse.  
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4.1.3 Internett som potensielt deltakelsesrom 

Ulvik, Øien og Olsen (2014) argumenterer for at sosiale medier og nettbaserte dataspill er 

kulturelle redskaper som tilbyr nye sosiale rom, der deltakelse i mindre grad begrenses av 

fysisk tilgjengelighet og eventuelle mangler i tilretteleggingen av miljøet. I intervjuet med 

Philip trer internettspill fram som en anledning til å initiere samspill med jevnaldrende. Philip 

spiller et spill der det er mulig å opprette klaner inni spillet, og krige mot andre klaner. Han 

forteller at han har opprettet en klan som heter Toppen skole, som han har invitert 

klassekamerater med i. Samtaler og forhandlinger om spillaktiviteten guttene imellom foregår 

både gjennom en chattetjeneste i spillet, og langs skoleveien. Slik griper 

deltakelsesmulighetene spillet tilbyr, også inn i andre kontekster i hverdagen:  

Og så sa jeg til Øyvind, han bare spørte, «har du lagd en klan?» Og så sa jeg, 

«ja, jeg har lagd en som heter Toppen skole». Og så ble han med i den. Men det 

spørte han om på skolen. Og så sa jeg det, huska det på skoleveien.  

Mens Philip snakker om nettaktivitet som en mulighet til å invitere til samspill, framstår 

muligheten til å begrense sin egen deltakelse i nettbasert interaksjon som sentral i fortellingen 

til Julie. Hun forteller at hun samme dag som hun ble intervjuet bestemte seg for å slette en 

chattetjeneste som «folk på trinnet» er med i, fordi det ble for tidkrevende å følge med på alle 

samtalene:  

Jeg tror rekorden min er at jeg får sånn 200 meldinger på én dag. Og jeg gidder 

ikke å sjekke de.  

--- 

Hvem er det som sender alle de meldingene?  

Nei, men det er sånn samtaler. Fordi det er sånn grupper. Sånn som det var noe 

som het, jeg hadde én gruppe som het «girlsa», som var alle jentene på sjuende 

trinn, sjuende trinn, og syv D. Det var liksom de tre gruppene, bare at når folk 

har samtaler, i de gruppene, så får jeg beskjed.  

Ja, skjønner. Hver gang noen i gruppa sier noe? 

Hver gang noen i gruppa legger ut noe som helst, liksom. Så jeg ble litt lei. (…) 

Og i dag så bestemte jeg meg for at jeg ikke gadd, og så sletta jeg det.  

Framstillingen til Julie tyder på at hun opplever å ha et handlingsrom som tillater å takke nei 

til det potensielle sosiale deltakelsesrommet som chattetjenesten tilbyr. Hun snakker som en 

aktør som er trygg på sin sosiale posisjon, og som dermed kan velge bort denne sosiale 

arenaen til fordel for andre.  
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4.1.4 Betydningen av samvær med andre barn med CI 

Ungdommene med CI som ble intervjuet i studien til Hilton et al. (2013), mente at vennskap 

med andre med nedsatt hørsel var viktig for å motvirke ensomhet. Fem av barna i denne 

studien forteller at de har jevnlig kontakt med andre barn med CI. Beskrivelsene deres gir 

inntrykk av at samværet som oftest er organisert av voksne, enten i forbindelse med 

opplæring i tegn til tale eller tegnspråk, eller gjennom grupper som samler familier med barn 

med nedsatt hørsel. I intervjuer med ungdommer med en fysisk funksjonsnedsettelse, fant 

Seim og Opsahl (2014) at relasjoner til andre unge med funksjonsnedsettelse var like viktig, 

eller viktigere, enn relasjoner til klassekamerater. I denne undersøkelsen framstår samvær 

med andre barn med CI snarere som et verdifullt tillegg til andre jevnaldringsrelasjoner, som 

er mer dominerende i hverdagen. Julie trekker fram muligheten til å få et større sosialt 

nettverk som en positiv side ved å ha CI: «Jeg møter jo mange flere folk, da. Jeg har venner 

liksom på det kurset også, som også er døve», sier hun. Karoline forteller også om en venn 

hun har blitt kjent med «på et sted hvor alle har CI». Elise er sammen med andre barn med 

nedsatt hørsel én kveld i uka. Hun forteller at de gjør morsomme aktiviteter sammen, og 

snakker om «hvordan det er å være hørselshemmet». Det synes Elise er fint.  

To av informantene gir uttrykk for at de ønsker mer samvær med jevnaldrende med CI. 

Tirill forteller at hun pleier å være med på ulike aktiviteter, som slalåm og bowling, sammen 

med andre som har CI og familiene deres. «Men det er ikke så mange på min alder som har 

CI. Det synes jeg er litt dumt», forklarer hun. Mina er blitt kjent med en jevnaldrende jente 

med CI når familien har vært på kurs. Hun meddeler at hun skulle ønske det var noen andre 

barn med CI på skolen hennes også. Det følgende utdraget viser hvordan Mina og moren 

hennes snakker om dette temaet: 

Mor: Av og til har hun sagt det, «er bare aleine, det er bare jeg i klassen, 

urettferdig, hvorfor har jeg-?». Så har vi snakket hjemme om det, at det fins 

flere barn, men det blir i forskjellige skoler- 

Mina: Ja, det vet jeg, men- 

Mor: Det er noen på [skolenavn], [skolenavn], det er på alle skolene. Fordi det 

var en periode veldig sånn krise.  

Mina: Mamma? Det vet jeg da, i fra før av, for lenge siden, men det er bare det 

at… Hvis det hadde vært noen andre som hadde hatt CI på, i samme trinn som 

meg og sånn, det hadde vært mye gøyere… å leke med den personen og sånn. 

Intervjuer: Mhm. Hvorfor hadde det vært gøyere da, syns du? 

Mina: Fordi da har noen det som jeg har. Og da er det liksom… ja. Det er litt 

vanskelig å forklare.  
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Moren til Mina synes å være opptatt av å hjelpe datteren til å forstå at det finnes andre barn 

som er i en liknende situasjon. Ytringene til Mina kan tolkes som at denne kunnskapen ikke er 

tilstrekkelig; hun savner å ha samvær med noen som «har det samme» i hverdagsmiljøet sitt. 

Med utgangspunkt i sosiokulturelle teorier om mening og selvdannelse (Bruner, 1990, 2003), 

kan vi forstå ønsket om å ha en klassekamerat med CI som et behov for å dele og få bekreftet 

opplevelser som ikke inngår i de betydningssystemene og de kanoniske selv-fortellingene 

som er tilgjengelige i det kulturelle miljøet blant jevnaldrende på skolen. Teoretikere innen 

psykodynamiske, intersubjektive retninger har også pekt på negative konsekvenser av et 

misforhold mellom indre opplevelser og språklige eller kulturelle representasjoner, eller 

mellom «erfaring som levd» og «erfaring som fortalt» (Stern, 1985, se også Fonagy, Gergely, 

Jurist & Target, 2002; Winnicott, 1971). Uttalelsen impliserer at Mina på noen måter opplever 

å være annerledes enn klassekameratene. I en intervjustudie med unge voksne med 

funksjonsnedsettelser, ble nettopp muligheten til å få en pause fra å betrakte seg selv med 

majoritetens blikk, og bli minnet om hvordan en selv er forskjellig fra de andre, trukket fram 

som positivt ved å være sammen med andre med funksjonsnedsettelser i barndommen (Grue, 

2001).  

4.2 Utfordringer for deltakelse 

Vansker med å oppfatte tale, ubehag på grunn av bråk eller skarpe lyder og problemer knyttet 

til at CI-apparatene ikke tåler vann, trer fram som potensielle utfordringer for deltakelse i 

aktiviteter sammen med jevnaldrende i flere av intervjuene. I denne delen av kapittelet vil jeg 

skildre hvordan barna forteller at de opplever og forholder seg til hver av disse utfordringene.  

4.2.1 Vansker med å oppfatte tale: Å be andre vise hensyn 

Fem av barna beskriver situasjoner der vansker med å oppfatte tale gjør det utfordrende å 

delta aktivt i samspill med jevnaldrende. De fleste av disse situasjonene hører til i 

skolegården. Dette har trolig sammenheng med at skolegården er en sentral arena for samspill 

med jevnaldrende, samt at samhandling i skolegården oftere foregår i større grupper og er 

akkompagnert av mer støy sammenlignet med samhandling i eget eller andres hjem. I tillegg 

ble emnet i flere intervjuer introdusert av meg under gjennomgangen av skoledagen (med 

spørsmål av typen: «Jeg har hørt at noen barn som har CI syns at det kan være litt vanskelig 

hvis det er mye støy noen steder, eller hvis det er en stor gruppe som prater sammen, så syns 
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noen det kan være litt vanskelig å høre hva alle sier – hvordan er det for deg?»). Kun én 

informant (Mina) fortalte spontant om vansker med å oppfatte tale i samhandling med andre 

barn.  

Tirill og Mina framhever at det er viktig for dem å ha øyekontakt med samtalepartnere. 

Dette fordrer at andre barn kan ta hensyn og tilpasse seg i kommunikasjonen, slik Mina 

beskriver i dette utdraget:  

Jeg får ikke med meg alt dem sier, da. Men da bare sier jeg «hæ». Fordi noen 

ganger så bare ser dem et annet sted og så snakker dem til meg. Og jeg må få se 

på dem, og dem må se på meg for at jeg skal klare å høre hva dem sier. Noen 

ganger så hører jeg bare litt. Hvis dem snur seg et annet sted sånn og snakker… 

Ja. Skjønner. Hvem er det da, som gjør det? 

Noen i klassen min som ikke forstår helt. Fordi dem spør fortsatt om hvordan 

det er… dem spør hva CI er og sånn. Dem er litt opptatt av det, fordi dem 

skjønner ikke helt. Og da, da snur dem seg rundt omkring mens dem snakker. 

Fordi dem forstår ikke helt det med CI.  

Mina uttrykker en oppfatning om at de andre barnas hensyntaken har sammenheng med 

hvilken innsikt de har i hva det innebærer å ha CI. Elise tilkjennegir en lignende forståelse. 

Hun forteller at hun ikke hører så mye fra andre enn dem som står nærmest i skolegården. 

«Jeg hører jo bittelite grann fra de andre også, men det er ikke mye», legger hun til. Elise 

forteller at det kan være dumt ikke å få med seg hva som blir sagt lengre unna, men at det 

ikke skjer så ofte – «for folk flest vet jo at de må stå litt nærme for at jeg skal høre de», 

forklarer hun. Både Mina og Elise betrakter andres forståelse av utfordringene 

hørselsnedsettelsen gir, som forklarende for oppførselen deres, men Elise uttrykker en mer 

selvfølgelig forventning om at de andre barna har kjennskap til utfordringene hennes og 

tilpasser seg på grunnlag av denne innsikten.  

De fleste barna forteller at de pleier å be om gjentakelser hvis de ikke forstår hva som 

blir sagt. Fortellingene til Elise og Mina gir sterkest inntrykk av at de opplever å ha 

handlingsrom til å si ifra og påvirke de andre barna: «Da pleier jeg bare å si «hæ», og så pleier 

jeg å si «kan du være så snill og se på meg når du sier det». Og da gjør dem det», meddeler 

Mina. Elise beskriver et lignende scenario. Intervjuet med Tirill antyder at Tirill også 

opplever å ha mulighet til å si ifra, men at hun i neste omgang snarere velger å tilpasse seg 

selv, enn å kreve av omgivelsene at de skal gjenta inntil hun har forstått:   

Hvis det skjer, hva pleier du å gjøre da? 
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Jeg bare sier «hæ», og så, hvis jeg ikke forstår da heller, så… Jeg bare sier 

«hæ». 

Ja.  

Så prøver jeg bare å lytte ekstra.  

Julie, som i likhet med Tirill er blant de eldste barna i utvalget, forteller at hun pleier å «drite i 

det» hvis hun ikke har oppfattet hva som ble sagt. «Da er det noen andre som sier no’, så da 

må jeg følge med på de», forklarer hun. Som tidligere omtalt, skildrer både Julie og Tirill for 

det meste samtalebasert samhandling i friminuttene. Julie forteller at de situasjonene der hun 

sterkest opplever utfordringer med taleoppfattelse, er når alle jentene i klassen samles før 

skolen begynner, eller når en stor gruppe sirkulerer sammen i friminuttene. 

4.2.2 Bråk og skarpe lyder som kilde til ubehag 

Fem av barna forteller at de jevnlig blir slitne og får vondt i hodet på grunn av bråk eller 

skarpe lyder. I fire av intervjuene var det barnet som først brakte dette emnet inn i dialogen.  

Eksempler på lyder som oppleves plagsomme omfatter stemmesurr i skoletimer og 

spisestunder, rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen, fikling med pennaler og 

stolbein som skraper mot gulvet. Barnas historier gir inntrykk av at de opplever å ha begrenset 

påvirkningskraft over situasjoner der de plages av bråk. Flere forteller at de har sagt ifra til 

lærere og ansatte på aktivitetsskolen, uten at de synes at dette har hjulpet noe særlig. 

Løsningen blir som oftest å prøve å ignorere lydene, slik Ragnhild forteller fra en mattetime 

tidligere på dagen: 

Gjorde du noe, da det var bråkete? 

Ja. Prøver å late som at jeg ikke hører det.  

Prøver å late som at du ikke hører det. Hvordan pleier det å fungere, da? 

Litt vanskelig 

Det er litt vanskelig. Ja. Hvordan hadde du det da, da? 

Det gjorde vondt i hodet.  

Ragnhild forteller videre at hun pleier å slappe av når hun kommer hjem de dagene hun har 

fått vondt i hodet. Sivert fikk så vondt i hodet den dagen han ble intervjuet at han måtte dra 

hjem fra skolen før skoledagen var slutt. Han forklarer at han fikk vondt i hodet fordi de andre 

i klassen bråket, og fordi læreren ropte for å få dem til å være stille. I tillegg var det noen 

medelever som lagde «tullelyder» inn i mikrofonen i klasserommet. I likhet med Ragnhild 

beskriver Sivert et begrenset individuelt handlingsrom i klasseromssituasjonen: 
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Hva gjorde du da du fikk vondt i hodet? [pause] Husker du hva du tenkte? 

Hadde lyst til å gå ut av klasserommet.  

Ja. (…) Hva gjorde du, da? 

Måtte bare sitte der.  

Det er godt mulig at Sivert ville fått lov til å gå ut av klasserommet hvis han hadde spurt. 

Siverts opplevelse var uansett at han ikke hadde noen andre handlingsalternativer enn å holde 

ut. I fortellingen hans er det jevnaldrende som til slutt hjelper til med å finne en utvei fra den 

vonde situasjonen:  

Så- det var friminutt, og så gikk du ut av klasserommet, og så hadde du vondt i 

hodet. 

Så begynte jeg å gråte.  

--- 

Hva var det som skjedde da? 

Da kom Sigurd og sa ifra.  

Da kom Sigurd og sa ifra, ja. Hvem er Sigurd? 

Han er også vennen min.  

Han er også vennen din, ja. (…) Hva var det Sigurd gjorde, da? 

Sa ifra til læreren. Med Mons.     

Sivert forteller at han har fått vondt i hodet på grunn av bråk flere ganger tidligere, men at det 

er første gang han har fått så vondt at han har dratt hjem fra skolen. Han mener at støynivået 

pleier å være høyest i engelsktimene, for da har klassen vikar – og «dem [medelevene] tror at 

det ikke er regler når dem har vikar», forklarer han.  

Mina pleier ikke å få vondt i hodet av bråk, i likhet med Philip og Tirill. Skarpe lyder 

kan likevel være ubehagelige for henne, fordi hun skvetter og blir redd. Blant lydene som kan 

gjøre at hun reagerer slik nevner hun høye lyder på teater, andre barn som roper, dører som 

smeller igjen, brannalarmer, instrumentlyder og flydur fra jagerfly og helikopter. Et 

fellestrekk er at lydene ofte kommer overraskende: «På en måte så har jeg glemt det liksom. 

Lyden, hvordan den er. Og da bare plutselig, så…». Hun forteller at hun kjenner reaksjonen 

på lydene i kroppen:  

Hva er det som skjer med deg da, hvordan har du det da? 

Da er det liksom, etter at det har skjedd så er det det liksom… jeg begynner å 

skjelve i kroppen og sånn.  

Begynner å skjelve i kroppen, ja.  

Fordi det var så høy lyd at, ja. 

--- 

Er det noe annet du merker? 
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Nei… Jo, at hjertet mitt dunker sånn veldig fort, sånn etter at det har skjedd. Og 

når det skjer.   

De kroppslige reaksjonene Mina beskriver – hjertebank, skjelving, uro – er vanlige 

kjennetegn på en fysiologisk fryktrespons, som setter kroppen i beredskap. På spørsmål om 

hva hun føler i disse situasjonene, legger hun vekt på at det er vanskelig å falle til ro:  

Jeg føler liksom atte jeg… Ja, jeg greier ikke å roe meg ned og sånn, etter det 

har skjedd så greier jeg ikke så mye å roe meg ned og sånn greier. Det er litt 

vanskelig med en gang jeg har hørt en ganske sterk lyd.   

Hvis moren til Mina er til stede når Mina reagerer på en skarp lyd, pleier hun å ta av 

magneten på utsiden av hodet til Mina så raskt som mulig, mens Mina krymper seg. Mor har 

sagt til Mina at hun skal ta av magneten selv hvis mor ikke er der, men Mina synes ikke det er 

så lett: «Jeg kommer på det, men jeg blir sånn, jeg greier liksom ikke å ta den av akkurat», 

forklarer hun. Mina forteller også om episoder der voksne på skolen har sett at hun ikke har 

hatt det bra, og har forsøkt å hjelpe. Et eksempel på en slik episode er da medelever begynte å 

klappe og blåse i fløyter inni en tunnel på 17. mai:  

Men da spurte Torunn, læreren min Torunn og… hva heter a? Lise, assistenten. 

De spurte om det gikk bra. Fordi de følte, de så at jeg begynte å skjelve litt sånn 

og de følte at… ja. (…) Og så tenkte de at kanskje det var litt sterk lyd på meg.  

Mina forteller at læreren i ettertid har gitt beskjed om at alle må være stille i tunnelen. Likevel 

er det mange som begynner å rope og heie når klassen skal på tur og går igjennom. «Dem 

gidder ikke å høre», mener Mina. Julie, som den dagen hun ble intervjuet hadde blitt «rimelig 

sliten» fordi «det var noen som aldri ville holde kjeft» i skoletimene, uttrykker en lignende 

forståelse: «Jeg tror ikke de hadde sluttet å prate uansett hva de [voksne ] hadde gjort», sier 

hun. Karoline forklarer at de andre barna har så lyst til å gå ut av klasserommet når timen er 

ferdig, og at det er derfor de smeller igjen bøkene sine. «Da bare «pam!» [slår hendene mot 

hodet], og da får jeg veldig vondt i øret. Og i hjernen», forteller hun.  

De fleste situasjonene barna forteller om der de har fått vondt i hodet på grunn av bråk 

eller skarpe lyder, foregår på skolen eller på aktivitetsskolen. Mina nevner døra som smeller 

igjen i svømmehallen og brannalarmen hjemme blant lydene som kan gjøre at hun blir redd, 

og Sivert forteller at han liker å vente med å ta på CI-apparatene om morgenen, for å slippe å 

høre at andre i familien bruker høye stemmer. Videre forteller Elise og moren hennes at 

bursdagsselskaper i store lokaler kan være utfordrende. Ved slike anledninger har Elise vært 

veldig sliten etterpå, og noen ganger har hun sagt i forkant at hun ikke har hatt lyst til å være 
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med. Det er imidlertid ingen av informantene som forteller at de får vondt i hodet eller blir 

slitne på grunn av bråk under organiserte fritidsaktiviteter. Én grunn til det, kan være at emnet 

i noen tilfeller ble introdusert eller gjenopptatt av meg under gjennomgangen av skoledagen, 

eller ble brakt inn som svar på spørsmål om hvorvidt det er noe barnet skulle ønske var 

annerledes på skolen. En annen grunn kan være at barna har større innflytelse over 

fritidsaktivitetene, og kan velge bort aktiviteter med mye bråk. I intervjuene med foreldrene 

seks år etter lydtilkobling, forteller én forelder at barnet «i noen grad må velge 

fritidsaktiviteter ut ifra støynivå heller enn primært interessefelt». Philip, som holder på med 

en sport som det er naturlig å anta at innebærer en del høye lyder, var ikke plaget av bråk 

verken på skolen eller i fritiden.  

Samlet sett framstår de fysiske reaksjonene på bråk eller skarpe lyder, som mange av 

barna forteller om, både som ubehagelige i seg selv, og som potensielle hindringer for å 

utfolde seg sammen med andre barn. Det følgende utdraget fra intervjuet med Karoline kan 

leses som et uttrykk for at Karoline balanserer behovet for å unngå ubehag opp mot ønsket om 

å dele en positiv opplevelse med en venn, og at den sistnevnte beveggrunnen veier tyngst i 

denne situasjonen:  

Hva pleier dere [Karoline og nabojente] å gjøre sammen, da? 

Puslespill. Og blåse opp ballonger, det elsker vi. Alle ballongene vi lager, de 

bare tråkker vi på. Vi elsker det.  

Å. Liker dere at det smeller? 

Ja. Men det gjør litt vondt for meg, men det går helt fint. Det gjør ikke så vondt, 

da. Det blir bare sånn «pang, pang» [slår hendene mot hodet], liksom, sånn. Det 

blir ikke så høyt.  

4.2.3 Utfordringer i møte med vann 

Flere av barna forteller spontant om aktiviteter i fritiden som de er forhindret fra eller synes 

det er utfordrende å delta i fordi CI-apparatene ikke tåler vann. Tirill og Elise skildrer 

utfordringer som oppstår når jevnaldrende velger å feire bursdagen sin på badeland. På 

spørsmål om det er noe som er dumt med å ha CI, svarer Tirill:  

At jeg ikke kan ha på CI når vi bader. Fordi da er det ofte… For eksempel, det 

var en bursdag på lørdag, på badeland, og da hørte jeg ikke hva vennene mine 

sa. Så de gjorde sånn slags tegn, da. Ikke sånn tegnspråk, men… Ja, sånn tegn 

med hendene.  
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Tirill forteller at de andre barna fant på tegn der og da, og mimet bokstavene. «Og da leser jeg 

på en måte, da», forklarer hun. «Og da skjønner jeg det». På spørsmål om hun har noen gode 

råd til voksne som arbeider for at barn med CI skal få det enda bedre, svarer hun at de voksne 

bør hjelpe til når barn med CI er i svømmebassenget. I dette utdraget utdyper hun hvordan 

voksne kan hjelpe til:  

Noen ganger kan det være lurt at, hvis for eksempel i den bursdagen, at mamma 

står med CIene, eller oppi bagen, eller noe sånt, sånn at når vi skal spise, kan 

hun hjelpe meg å ta på igjen. Sånn at jeg kan høre igjen når vi spiser.  

Tirill løfter fram improviserte tegn og støtte fra voksne som muligheter for å håndtere 

utfordringer hun møter når bursdagsselskapet flyttes fra private hjem til svømmehallen. Hun 

nevner ikke svømmeposer, og det er uvisst om dette hjelpemiddelet er kjent for henne. 

Svømmeposer er små plastikkposer som festes utenpå CI-apparatet, og som gjør det mulig å 

bade med apparatene på. Svømmeposer kan imidlertid bare brukes med nyere utgaver av den 

ytre delen av CI-apparatet, og det er mulig at Tirill har en eldre modell. Det samme kan sies 

om Julie og Philip, som begge sier at de synes det er synd at de ikke kan ha på CI når de 

bader. Elise forteller at hun har begynt å bruke svømmeposer etter at hun fikk skiftet ut 

apparatene, men at hun tidligere ikke kunne delta i badebursdager. Framstillingen hennes gir 

inntrykk av at hun fortsatt opplever å være ekskludert fra denne aktiviteten:  

Er det noe du syns er dumt med å ha CI, da? 

Ehm… Før, så fikk ikke jeg være med på sånne badebursdager. Fordi da kunne 

ikke jeg ha hørt de andre. Fordi da kunne ikke jeg høre vannet. Så hver gang 

noen skulle ha badebursdag, så kunne ikke jeg bli med. Så det syns jeg var 

veldig dumt. 

Ja, det skjønner jeg. (…) Hvordan er det nå, da? 

Nei, det… jeg har jo ikke akkurat blitt invitert til sånne bursdager igjen. Så jeg 

vet jo ikke helt hvordan det ville blitt, da. 

At CI-apparatene ikke tåler vann, kan også utgjøre en hindring for deltakelse i aktiviteter som 

foregår utendørs. Sivert går på fotball, og under intervjuet forteller han at han skal på 

fotballtrening senere på ettermiddagen, hvis det ikke regner for mye – det tåler ikke CI’ene. 

Han har prøvd å ta på seg flere luer, men det hjelper ikke alltid.  
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4.3 Oppfatninger om og deltakelse i tilrettelegging  

Det er stor variasjon i mengden og typen tilrettelegging barna forteller om. Formålet med 

denne studien er ikke å få et fullstendig bilde av barnas opplæringssituasjon, men å utforske 

hvordan barna selv opplever og forstår tilretteleggingen. Det er sannsynlig at vi ville fått 

andre svar hvis vi hadde spurt barnas foreldre eller lærere. At noen av barna ikke kan komme 

på noe som er gjort for å løse utfordringer de opplever på skolen, betyr ikke nødvendigvis at 

det ikke finnes voksne som har gjort seg tanker om barnets situasjon, og har forsøkt å legge til 

rette. Når mange av informantene beskriver seg selv som aktive deltakere i betydningsfulle 

fellesskap sammen med klassekamerater, er det ikke usannsynlig at foreldre, barnehagelærere 

og lærere har lagt ned en innsats for å oppnå nettopp dette, på måter som ikke har vært synlige 

for barna. Poenget i denne sammenhengen er at barnas svar kan si noe om hvordan eventuelle 

tiltak erfares for de menneskene tiltakene er ment å hjelpe.  

Bruk av mikrofoner i klasserommet, som lærere og medelever snakker inn i, er det 

tiltaket flest nevner. Flere kan ikke komme på noe mer som er gjort for at de skal ha det bra 

på skolen. Nesten alle går i klasser med redusert klassestørrelse, men kun ett barn nevner 

dette som en form for tilrettelegging. Redusert klassestørrelse synes således å fungere som en 

ordning som gir barnet anledning til å oppleve seg selv som «en av alle», heller enn å bli 

kategorisert som forskjellig fra klassekameratene (Østensjø, Fallang & Opsahl, 2014). 

Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming 

(Utdanningsdirektoratet, 2009, 2015) konstaterer at det for barn med CI bør legges inn minst 

én økt med spesifikk lytte- og talespråkopplæring hver dag. Fem av barna avkrefter imidlertid 

eksplisitt at det hender at de øver på ord eller lyder når de er på skolen. Én forteller at hun har 

gjort det tidligere, og at hun går til logoped utenom skoletid. Kun ett barn forteller at hun 

jevnlig øver på lyder og har tilpasset undervisning med «audiopedagogen sin». Andre former 

for tilrettelegging som blir nevnt, inkluderer undervisning i mindre gruppe i engelsk og 

mulighet til å sitte ved siden av en bestevenn som kan forklare hvis det er noe barnet ikke 

oppfatter. Noen har også hatt en assistent på skolen tidligere. 

Flere av barna oppgir at de ordningene som er, fungerer «bra» eller «greit». Samtidig 

gir de fleste uttrykk for at de skulle ønske det var mindre bråk på skolen. Sivert og Julie 

uttrykker at de ikke har inntrykk av at skolen har gjort noe for å redusere bråket, mens Elise 

og Ragnhild snakker om teppe på gulvet og tennisballer under stolbenene som tiltak mot 
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støy
3
. Karoline forteller at det har kommet en dame på besøk, som har fortalt klassen hvordan 

de kan bråke på en slik måte at Karoline ikke får vondt. «Hun sa at vi må ikke bråke for høyt, 

vi kan bare være litt sånn rolig. Og så kan vi ikke skrike», forteller Karoline. Hun sier at 

medelevene har begynt å bråke litt lavere i det siste, men at hun fortsatt får vondt i hodet. 

Ragnhild forteller at klassen skal ha klassemøte om at de må bråke mindre. Hun forklarer at 

hun og læreren ble enige om å arrangere klassemøtet i en elevsamtale, etter at Ragnhild hadde 

fortalt at hun ofte fikk vondt i hodet. 

I en skotsk studie fant Woolfson, Harker, Lowe, Sheilds og Mackintosh (2007) at barn 

med funksjonsnedsettelser ønsket at lærerne oftere rådførte seg med dem om hva slags støtte 

de hadde behov for på skolen. Likevel hevder Gulbrandsen, Østensjø og Seim (2014b) at 

barns rett til medvirkning i egen sak lenge har vært et «ikke-tema» innen habiliteringsfeltet – i 

kontrast til for eksempel barnevernfeltet (s. 31). I denne studien er Ragnhild den eneste som 

forteller at hun har deltatt i samtaler og beslutninger om tilrettelegging. Flere sier at de ikke 

vet hvem som har foreslått eller blitt enige om tiltakene som er satt i stand. «Jeg tror det er 

sånn mamma og pappa som har foreslått det eller noe sånn», sier Julie om ordningen med at 

hun kan ta med gruppa si på et eget rom under gruppearbeid. Elise tror også at det kanskje er 

mamma som har kommet på de forskjellige ordningene hun forteller om. Hun kan ikke huske 

at noen har spurt henne om hvordan hun syns det burde være. Tirill forteller at hun hadde 

assistent på skolen før, men ikke nå lenger. I det følgende utdraget snakker hun om denne 

endringen som noe som har skjedd av hensyn til voksne og på grunnlag av voksnes 

vurderinger, uten at Tirill selv har spilt en avgjørende rolle:  

Jeg tror det var fordi at vi skulle ha… eller at hun nye læreren, for jeg fikk 

henne når jeg begynte i femte klasse, at hun ikke er vant til assistent eller noe 

sånt, og så bare bestemte vi at vi ikke skulle ha, jeg tror rektor… ja.  

Flere av barna deler råd til lærere som skal få et barn med CI i klassen sin. «La dem få gå ut 

av timen hvis de trenger en pause», sier Julie. Karoline og Ragnhild synes det er viktig at 

læreren får vite at barnet med CI kan få vondt i hodet hvis noen bråker. Tirill oppfordrer 

lærere og andre til å se på personen med CI mens de snakker, mens Mina legger vekt på at de 

voksne bør gå nærme barnet, «sånn at barnet får med seg». Elise mener at lærere bør få vite at 

de skal prate veldig tydelig – «og at man burde snakke med barnet om hvordan de kan bli 

bedre», legger hun til. 

                                                 
3
 Tepper på gulvene og tennisballer eller knotter under bord- og stolben inngår blant de anbefalte tiltakene mot 

bakgrunnsstøy i Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming 

(Utdanningsdirektoratet, 2009, 2015).  
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4.4 Foreldrenes perspektiv 

14 av 21 foreldre i det større utvalget deltok i én eller begge av de to siste intervjurundene. 

Hvordan skildrer disse foreldrene barnas relasjoner til jevnaldrende, og hvilken betydning får 

støy og kommunikasjonsmessige utfordringer i foreldrenes beskrivelser? Fem og seks år etter 

lydtilkobling, forteller det store flertallet av foreldrene at barnet trives og kommer godt 

overens med jevnaldrende. Omtrent halvparten nevner spontant at barnet har mange eller gode 

venner. Flere nevner egenskaper ved barnet som bidrar til gode relasjoner til jevnaldrende, 

som en kontaktsøkende holdning og god evne til å lese situasjoner. «Det at hun er veldig flink 

i mange ting gjør at mange barn synes det er gøy å leke med henne», sier én forelder. Tre 

foreldre omtaler barnets relasjoner til jevnaldrende på måter som åpner for at barnet også 

opplever vansker på dette området. Én forteller at barnet er «veldig avhengig av 

bestevenninnen sin», og har det vanskeligere uten henne. En annen oppgir at barnet gjerne vil 

være for seg selv, og en tredje nevner at barnet trives best med kjente i kjente omgivelser, og 

undrer seg over om dette skyldes hørsel eller personlighet. Flere bekymrer seg for om barnet 

kan få det vanskeligere og kan bli utsatt for ekskludering eller mobbing i ungdomstiden – 

«når jentene bare står og prater sammen i skolegården».  

Samtidig som de fleste foreldrene omtaler barnets relasjoner til jevnaldrende i positive 

ordelag, beskriver flertallet også utfordringer barnet møter i konkrete samhandlingssituasjoner 

med andre barn. «Det er klart at hun detter jo ut om det blir for mye støy», sier én forelder, og 

flere andre uttrykker også bekymring for at barnet strever med å oppfatte tale i støyende 

omgivelser. Seks foreldre forteller at barnet kan ha vansker med å få med seg hva som skjer i 

leken, særlig i leker med mange deltakere og mye snakking. Én forelder beskriver spesifikke 

utfordringer med regler og rim i jentenes lek i friminuttet. En annen forteller at problemer 

med å henge med i leken ofte gir opphav til misforståelser og konflikter. Én sier at barnet 

gjerne leker med litt eldre barn, og legger til at barnet kanskje opplever å bli tatt mer hensyn 

til av de eldre barna.  

Flere foreldre snakker om støy som en kommunikasjonsmessig utfordring, og forteller 

om situasjoner der barnet har vanskelig for å oppfatte tale på grunn av støy. For å undersøke 

om foreldrene har snakket om støy på andre måter tidligere i oppfølgingsperioden, gikk jeg 

gjennom hele materialet. Jeg fant tre svar, fra tre forskjellige foreldre, som antyder at støy 

også representerer en utfordring for sosial deltakelse fordi barnet får vondt i hodet eller blir 

utslitt, og derfor trekker seg tilbake. I den første kommentaren, som er fra datainnsamlingen 

ett år etter lydtilkobling, forteller forelderen at sønnen «trekker seg tydelig unna når det blir 
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for mye [støy]», som når mange barn sitter sammen og synger, og at foreldrene da skrur ned 

lyden hans. Tre år etter lydtilkobling sier én forelder at barnet tar av seg den ytre delen av 

apparatet ved høye lyder, og seks år etter lydtilkobling forteller en annen at barnet noen 

ganger velger å være alene i skolegården dersom han er sliten. Utover disse tre uttalelsene sier 

ikke foreldrene noe om bråk eller høye lyder som en kilde til ubehag hos barnet. Samtidig bør 

vi være varsomme med å slutte fra dette til at foreldrene ikke er oppmerksomme på 

fenomenet, eller ikke ser på det som betydningsfullt. Det er mulig at foreldrene ikke anså 

temaet som relevant for spørsmålene de ble stilt, som var i et avgrenset format. 
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5 Oppsummering og avsluttende diskusjon 

Formålet med denne studien har vært å få mer kunnskap om sosial deltakelse blant barn som 

er født døve eller har mistet hørselen før utviklingen av talespråket, og som har fått 

cochleaimplantater tidlig i livet. Jeg har særlig vært interessert i å løfte fram barnas egne 

erfaringer. I dette kapittelet vil jeg oppsummere de mest sentrale funnene, og plassere dem i 

en teoretisk og empirisk sammenheng. Videre vil jeg drøfte hvilken rekkevidde resultatene 

har, og hva slags begrensninger metodene som er brukt fører med seg. Underveis og til slutt 

vil jeg presentere noen forslag til videre undersøkelser.  

5.1 Muligheter og utfordringer for sosial deltakelse 

De fleste barna i studien skildrer en hverdag med mangfoldige anledninger til sosialt samvær 

med jevnaldrende. Flertallet presenterer seg som selvskrevne aktører i større eller mindre 

fellesskap, ofte bestående av jevnaldrende som barna er sammen med både langs skoleveien, i 

friminuttene og i fritiden. Mange av fortellingene inneholder beskrivelser av 

samhandlingssituasjoner der barnet gir uttrykk for en etablert posisjon som del av et «vi». 

Samtidig illustrerer flere av intervjuene at det barna presenterer som individuelle interesser, 

kan bidra til å definere disse fellesskapene – som når Philip forteller om den faste 

guttegjengen som spiller hockey sammen i friminuttet, eller når Julie forteller at hun deler 

litteraturinteressen sin med venninner gjennom samtaler i skolegården. Andre ganger kan 

individuelle interesser danne utgangspunkt for forhandlinger om aktiviteter innad i 

fellesskapet, som når Elise avtaler med bestevennene sine at hun bare skal spille 

enmannskanonball i ett friminutt. I alle tilfellene gir disse skildringene et inntrykk av at barnet 

gjennom samhandlingen får bekreftet både sin individuelle selvforståelse og sin tilhørighet i 

et fellesskap. Dette er interaksjonserfaringer som Gulbrandsen (1996, 2000) og Hundeide 

(2003) omtaler som sentrale ledd i utviklingen av sosial kompetanse og en positivt ladet 

selvkonstruksjon.  

Det er fortellingene fra skolegården som inneholder flest detaljerte beskrivelser av 

samspill med jevnaldrende. Sett i lys av at intervjuene ble gjennomført på en hverdag, samt 

nyere forskning som indikerer at fritiden til norske barn i økende grad blir organisert av 

voksne (Hjorthol & Nordbakke, 2015), er dette lite overraskende. Mange av informantene 

skildrer situasjoner i skolegården der de tar initiativ, øver innflytelse, inviterer seg med eller 

blir invitert inn i engasjerende samhandlingsprosjekter. Like fullt rommer fortellingene fra 
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skolegården også beskrivelser av situasjoner der barnet med CI i større grad framtrer i en 

mottakerrolle vis-à-vis andre deltakere i samspillet, eller der (tilsynelatende) mindre nære og 

stabile vennerelasjoner gjør barnets muligheter til å delta aktivt og oppleve tilhørighet i 

skolegården mer uforutsigbare. Materialet gir imidlertid ikke grunnlag for å si noe sikkert om 

hvilke prosesser som har bidratt til utviklingen av disse situasjonene, ettersom mange 

forskjellige forhold kan tenkes å spille inn i hvert barn sin individuelle utviklingshistorie.  

Samtidig som skolen trer fram som en viktig arena for samhandling som kan bidra til 

anerkjennelse og fellesskap, er skolen også den sfæren som rommer flest hindringer i barnas 

fortellinger. Kommunikasjonsmessige utfordringer gjør seg sterkest gjeldende i skolegården, 

og ubehag på grunn av bråk eller skarpe lyder oppstår særlig i klasserommet. Ett av barna gir 

også uttrykk for at hun synes det er vanskelig å være den eneste med CI på skolen sin. Når det 

gjelder kommunikasjonsmessige utfordringer, beskriver de fleste informantene situasjoner der 

det er vanskelig for dem å oppfatte alt som blir sagt, som når mange personer deltar i samtalen 

eller når de ikke får ha øyekontakt med samtalepartnere. Disse utfordringene likner de som er 

beskrevet i tidligere intervjustudier med barn eller ungdommer med CI (Hilton et al., 2013; 

Punch & Hyde, 2011; Wheeler et al., 2007), selv om utfordringene framstår som noe mer 

uttalte i de eldste studiene (Christophersen, 2001; Preisler et al., 2005). Samtidig er det 

variasjon i hvordan barna i utvalget forholder seg til situasjoner der de ikke oppfatter hva som 

blir sagt. Noen uttrykker en selvfølgelig holdning om at de kan si ifra og påvirke de andre 

barna til å ta mer hensyn, mens andre formidler et inntrykk av at de snarere velger å late som 

ingenting, og tilpasse seg omgivelsene. Det synes å være en tendens til at de eldste barna i 

utvalget oftere velger den siste løsningen. 

Et fellestrekk er uansett at de kommunikasjonsmessige utfordringene får liten eller 

ingen plass i barnas spontane skildringer av sosiale prosjekter i skolegården. Dette står i 

kontrast til intervjuene med foreldrene, der flere legger vekt på at barnet strever med å henge 

med i leken eller samtalen i situasjoner med mye støy og mange deltakere. Forskjellen 

mellom barne- og voksenperspektivet kan ha sammenheng med flere forhold, som at 

intervjuene med barna er gjennomført på et senere tidspunkt (den siste gangen foreldrene ble 

intervjuet, var barna i gjennomsnitt litt over sju år gamle), eller at de barna som er intervjuet 

ikke nødvendigvis kommer fra de familiene der foreldrene sier mest om 

kommunikasjonsmessige utfordringer i samspill med jevnaldrende. En alternativ måte å forstå 

forskjellen på, er at de kommunikasjonsmessige utfordringene og håndteringen av dem er så 

selvfølgelige komponenter i barnas opplevelse at de i liten grad representerer noe spesielt som 
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det er verdt å fortelle om. Fra et sosialkonstruktivistisk perspektiv kan vi sette fram en 

antakelse om at utfordringene er integrert i den subjektive virkeligheten barna tar for gitt 

(Berger & Luckmann, 1967). Intervjuene gir inntrykk av at kommunikasjonsmessige 

utfordringer får liten plass i de meningsbærende historiene barna konstruerer om hva «jeg» 

som part i et «vi» holder på med sammen med andre barn.  

Hodepine, utmattelse eller fryktreaksjoner i møte med bråk eller skarpe lyder framstår 

som en betydelig utfordring i hverdagen til et flertall av informantene, og dette temaet blir 

oftere introdusert av barna selv, enn kommunikasjonsmessige utfordringer. Tre internasjonalt 

publiserte intervjustudier nevner at barn og unge med CI kan streve med hodepine og 

utmattelse på grunn av støy (Preisler et al., 2005; Punch & Hyde, 2011; Wheeler et al., 2007). 

I en norsk intervjuundersøkelse med foreldre til barn med CI, fortalte flere foreldre at barna 

ble trøtte i hodet av lydinntrykkene, og tok pauser fra apparatene (Strand, 2003). Ellers i 

forskningslitteraturen om CI synes støy – formulert som «bakgrunnsstøy» – oftere å være 

studert som en utfordring for taleoppfattelse, enn som en kilde til fysisk ubehag. I praksisfeltet 

er det imidlertid et kjent problem at bakgrunnsstøy kan resultere i muskelspenninger, slitenhet 

og hodepine blant personer med nedsatt hørsel fordi talepersepsjon blir mer anstrengende, og 

fordi personen med nedsatt hørsel oftere må vri hodet mot den som snakker (Jæger, 2009; 

Utdanningsdirektoratet, 2015; Wrålsen, 2010; se også Clausen, 2003). Det er ikke 

usannsynlig at ubehaget noen av informantene beskriver, har sammenheng med at det er 

anstrengende for dem å oppfatte tale, selv om barna selv ikke omtaler utfordringene i 

sammenheng med hverandre. Når barna forteller om ubehaget, skiller de heller ikke mellom 

«bakgrunnsstøy» og mer enkeltstående lyder som de oppfatter som ubehagelige, og i 

historiene deres finner vi beskrivelser som kan være i overenstemmelse med begge 

forståelsene. For eksempel forteller Sivert at han først fikk vondt i hodet fordi de andre i 

klassen bråket. Deretter fikk han kjempevondt fordi læreren skreik så høyt.  

Audiofysiker Ole Edvard Tvete ved øre-nese-halsavdelingen ved Oslo 

universitetssykehus formidler i en telefonsamtale 15.07.15 at ubehaget barna opplever kan ha 

sammenheng med at de har vendt seg til å gå uten en fjernkontroll, som de kunne brukt for å 

skru ned lydnivået
4
. Han forklarer at sterk lyd i utgangspunktet ikke skal være ubehagelig, og 

at det er mulig at innstillingene til noen av barna skulle vært justert på sykehuset. At noe av 

ubehaget barna opplever kanskje kunne vært unngått, understreker viktigheten av at 

                                                 
4
 Mange CI-modeller har trådløse fjernkontroller, som kan brukes til å justere voluminnstillingene til 

lydprosessoren (se for eksempel Medisan, 2015).  
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profesjonelle hjelpere snakker med barn om hvilke utfordringer de opplever i hverdagen sin. 

Et fellestrekk i barnas fortellinger, er at de selv tar mye ansvar for utfordringene bråk og høye 

lyder skaper. De prøver å late som ingenting, hviler seg når de kommer hjem eller holder seg 

borte fra aktiviteter med mye bråk, som bursdagsfeiringer i store lokaler. Flere av dem 

uttrykker liten tro på at det vil skje endringer i omgivelsene som kan redusere problemet.  

At CI-apparatene ikke tåler vann, kan hindre barn med CI fra å delta i aktiviteter 

sammen med jevnaldrende, som fotballtreninger i regnvær og bursdagsfeiringer på badeland. 

Flere av informantene forteller om dette som en utfordring. Noen bruker svømmeposer på CI-

apparatene sine, men dette hjelpemiddelet kan bare brukes med nyere CI-modeller. I løpet av 

de to siste årene har Norsk rikskringkasting (NRK) og TV2 satt søkelys på at mer enn 200 

barn står i kø for å få byttet ut CI-apparatene sine med nyere modeller, som ikke er like 

sensitive for vann, og som reduserer bakgrunnsstøy mer effektivt. Oslo universitetssykehus, 

som følger opp alle norske barn med CI, har de siste årene kun hatt økonomi til å tilby rundt 

20 barn nye apparater hvert år (Akerø, 2015; Granbo, 2014).  

5.1.1 Hindringer for deltakelse i et juridisk og utviklingspsykologisk 

perspektiv 

Mens foreldrene legger mest vekt på vansker med taleoppfattelse i visse situasjoner, trer 

ubehag på grunn av bråk eller skarpe lyder og det faktum at CI-apparatene ikke tåler vann, 

fram som like tydelige utfordringer for samhandling med jevnaldrende i barnas fortellinger. 

Hvilken betydning av ordet «deltakelse» er det snakk om i disse sammenhengene? Fra et 

juridisk eller rettighetsbasert perspektiv, kan utfordringer i møte med bråk eller vann forstås 

som barrierer i omgivelsene som truer barnas rett til deltakelse, og som gjør barna til 

funksjonshemmede i situasjoner der miljøet ikke er tilstrekkelig tilrettelagt (jf. definisjonen av 

funksjonshemning i konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne). 

Fra en sosiokulturell innfallsport, kan en deretter argumentere for at disse barrierene hindrer 

barna i å delta i praksiser som de utviklingspsykologisk sett kunne profittert på å delta i. 

Ifølge Rogoff (2003) er det nettopp ved å delta i de kulturelle aktivitetene som foregår i de 

spesifikke sosiale fellesskapene som omgir oss, at mennesker utvikler seg. For barna som er 

med i denne undersøkelsen, er fotballtreninger og barnebursdager eksempler på kulturelle 

aktiviteter som har stor betydning i fellesskapet av jevnaldrende – et fellesskap som griper inn 

i store deler av hverdagen til barn i Norge og i andre land der barn tilbringer mye tid innenfor 

aldersgraderte rammer.  
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Som beskrevet innledningsvis, tillegges de tekniske og mentale verktøyene som er 

tilgjengelige i kulturen, samt hvordan voksne strukturerer barnas omgivelser, stor betydning i 

sosiokulturelle teorier om utvikling (Cole, 1996; Rogoff, 2003; Vygotsky, 1978; Wertsch, 

1998). Med utgangspunkt i en oppfatning av CI som et kulturelt verktøy, kan vi forstå 

utfordringene barna opplever som et resultat av en interaksjon mellom verktøyet CI, og 

tilretteleggingen av omgivelsene. Konsekvensene for barnas opplevelser og 

deltakelsesmuligheter avhenger både av forhold ved selve implantatet, som for eksempel 

lydinnstillinger, og av forhold ved de miljøene barna er forventet å delta i, som for eksempel 

støymengde og kommunikasjonsmodalitet.  

På én side er det mulig å hevde at det er et begrenset antall aktiviteter barna opplever å 

være fullstendig utestengt fra. Samtidig kan manglende deltakelse på én arena få 

ringvirkninger utover den aktuelle aktiviteten, fordi barnet faller utenfor et erfaringsfellesskap 

(Grue, 2001). Når Sivert må holde seg borte fra fotballtreningen fordi det regner, blir det 

vanskeligere for ham å delta i samtaler om treningen på skolen dagen etter. Historien til Philip 

om hockeyspilling i fritiden og i friminuttene illustrerer det samme poenget, men med positivt 

fortegn. Når det gjelder ubehag på grunn av bråk eller skarpe lyder, gir en del av intervjuene 

inntrykk av at denne utfordringen griper inn i mange aktiviteter i hverdagen, spesielt den tiden 

barnet er på skolen eller på aktivitetsskolen. Selv om barna det gjelder fortsatt er til stede i 

aktivitetene, er det grunn til å tro at ubehaget påvirker muligheten til å innta en aktiv rolle i 

samhandlingen, og til å oppleve glede og mestring.  

Mina forteller at hun behøver hjelp fra mor til å ta av magneten når det kommer en høy 

og skremmende lyd, og Tirill etterlyser voksne som kan hjelpe henne med å ta på seg CI-

apparatene når hun har vært i bassenget. Ønsket om å få hjelp fra voksne i disse situasjonene, 

vitner om at utfordringene barna opplever kan gjøre det vanskeligere for dem å utfolde seg på 

egen hånd. Utfordringene kan dermed komme i veien for det Gulbrandsen (1996) omtaler som 

en sentral utviklingsprosess blant barn i denne aldersgruppa, nemlig økt selvstendighet og 

ansvar for seg selv. Vi kan tenke oss at ytterligere tilrettelegging på systemnivå, i form av 

støyreduksjon, nyere apparater, svømmeposer og liknende, kunne gjort behovet for 

individuell tilrettelegging fra foreldrene mindre.  

I en intervjustudie av barn med ADHD-diagnose og foreldrene deres, fant Olsvold 

(2012) at ADHD-diagnosen og den påfølgende medisineringen brakte med seg utilsiktede 

sosiale, psykologiske og kroppslige negative virkninger. Olsvold konkluderer med at «vår tids 

praksis med ADHD-diagnose og -medisinering [ikke er] uten omkostninger for de involverte 
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partene» (s. 231). Den foreliggende studien illustrerer at det samme langt på vei kan sies om 

vår tids anvendelse av verktøyet CI – uten at det dermed er sagt at utfordringene veier tyngre 

enn mulighetene, eller at utfordringene ikke er mulige å løse. På samme måte som forskning 

om medisinsk behandling av ADHD først og fremst har studert medisinenes effekt på ADHD-

symptomene, har studier om barn med CI primært undersøkt om implantatet oppfyller den 

intenderte funksjonen sin, altså å legge til rette for utvikling av hørsel og talespråk. Når 

studiene sjelden har inkludert den subjektive erfaringsdimensjonen, har andre, utilsiktede 

virkninger fått mindre oppmerksomhet.  

5.1.2 Skjulte utfordringer? 

I en intervjustudie der unge voksne med funksjonsnedsettelser fortalte om oppveksten sin, 

fant Grue (2001) at de som hadde funksjonsnedsettelser uten synlige markører, som alvorlige 

hjertelidelser, ofte opplevde et dilemma når det gjaldt åpenhet om funksjonsnedsettelsen. På 

den ene siden var det viktig at andre fikk innsikt i funksjonsnedsettelsen, slik at de kunne vise 

hensyn og godta krav om tilrettelegging. Mina er inne på dette når hun forteller at noen av 

klassekameratene viser lite hensyn i kommunikasjonen, «fordi dem forstår ikke helt det med 

CI». På den andre siden ønsket mange å holde funksjonsnedsettelsen skjult, fordi de var redde 

for at den ville overskygge andre sider ved identiteten deres i andres øyne. Når det i denne 

studien er en tendens til at de eldre barna oftere velger å late som ingenting når de ikke forstår 

hva som blir sagt, kan en lure på om dette har sammenheng med at ønsket om ikke å skille seg 

ut og bli kategorisert som «funksjonshemmet» veier tyngre for de barna som nærmer seg 

ungdomsalderen.  

I likhet med vansker med taleoppfattelse, er ubehag på grunn av bråk eller skarpe lyder 

også en utfordring som er lite synlig for omverdenen, med unntak av situasjoner der ubehaget 

blir spesielt sterkt, som når Sivert forteller at han til slutt begynner å gråte. Det er naturlig å 

anta at barna vil forsøke å unngå slike situasjoner. Fraværet av tydelige ytre markører kan 

tenkes å bidra til at noen voksne kanskje ikke fullt ut tar inn over seg de utfordringene mange 

av barna opplever, og derfor heller ikke setter i verk ytterligere tiltak for å løse utfordringene. 

I en kartleggingsundersøkelse om læringsutbytte blant barn med hørselsnedsettelse i norske 

skoler, utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, fant Hendar (2012) at under 50 prosent 

av elevene ble undervist i lokaler som var regulert for akustikk og hadde teknisk utstyr, til 

tross for klare anbefalinger om dette i Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og 

unge med hørselshemming (Utdanningsdirektoratet, 2009, 2015).  
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De fleste informantene gir uttrykk for at de skulle ønske det var mindre bråk på skolen. 

Samtidig er det bare ett barn som forteller at hun er blitt inkludert i rådslagning om hvordan 

skolen bør håndtere utfordringen. Når enkelte av barna skildrer at de ikke har andre 

handlingsalternativer enn å «holde ut», kan vi undre oss over om det ville vært lettere for dem 

å si ifra dersom de i større grad hadde erfart å være i dialog med de voksne på skolen om 

hvilke utfordringer de opplever, og hvordan disse kan løses. Kanskje forventer voksne i for 

stor grad at barnet selv sier ifra eller tar initiativ til å benytte seg av ordninger som eventuelt 

måtte finnes (som for eksempel hvilerom, som Veileder om pedagogisk tilrettelegging for 

barn og unge med hørselshemming anbefaler at barnet har tilgang til). Barn kan strekke seg 

langt for å gjøre voksne til lags, og for å unngå å gjøre noe annet enn det de tror voksne 

forventer av dem (Magnussen, 2004). Dette poenget understreker betydningen av voksnes 

tilrettelegging for at barn skal kunne ta i bruk retten til å medvirke i forhold som angår dem, i 

tråd med barnekonvensjonens (1989) artikkel 12 (Shier, 2001).  

I hvilken grad barnas foreldre også kunne trengt mer informasjon om ubehaget barna 

opplever, er det ikke mulig å si noe sikkert om på grunnlag av denne studien. For det første er 

svarprosenten i foreldreintervjuene lav. For det andre er ikke foreldrene spurt direkte om 

ubehag knyttet til bråk eller skarpe lyder. Dette spørsmålet bør derfor forfølges i videre 

undersøkelser. Olsvold (2012) fant i sin studie at mange av barna opplevde betydelige 

bivirkninger av ADHD-medisinen, som verken foreldre eller behandlere var oppmerksomme 

på. Olsvold påpeker at måten barn uttrykker seg på passer dårlig med et abstrakt, medisinsk 

språk, og at barns tendens til å skille mindre skarpt mellom følelser og virkelighet kan gjøre at 

voksne tror at barnet overdriver, og ikke tar barnet helt på alvor. Videre framhever hun at 

bivirkninger av ADHD-medisiner er underkommunisert i den offentlige fagdiskursen, noe 

som kan gjøre det vanskeligere for foreldre og behandlere å forstå ubehaget som bivirkninger 

av medisinen. Ifølge Olsvold illustrerer studien «hvor viktig det er at voksne lytter til barn, og 

at noe av problemet ligger i at nettopp dette synes å være lettere sagt enn gjort» (Olsvold, 

2012, s. 240). Når de vonde erfaringene ikke blir språkliggjort og delt, blir det vanskeligere 

for barnet å integrere dem i selvforståelsen sin og i historien om seg selv, bemerker Olsvold. 

Noe av det samme kan tenkes å gjøre seg gjeldende for virkelighetsoppfatningen hos barn 

med CI, foreldrene deres og andre voksne.  
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5.2 Studiens begrensninger og resultatenes rekkevidde 

Barna som er med i denne studien, har fått det som ved implanteringstidspunktet ble regnet 

som den optimale medisinske behandlingen, med to implantater operert inn samtidig innen 18 

måneder. Under et seminar om cochleaimplantasjon i Det Norske Videnskaps-Akademi, 

referert i tidsskriftet Michael Quarterly, advarte Bjørn Kristiansen fra Norges Døveforbund 

mot å løfte fram «stjerneeksemplene» som representanter for en gruppe som i virkeligheten er 

mer mangfoldig (Evensen, Natvig & Larsen, 2015). Jeg vil slutte meg til dette synet, og 

understreke at resultatene fra denne studien ikke kan generaliseres til alle barn med CI. Det 

betyr likevel ikke at kunnskapen er uten overføringsverdi. Fortellingene til disse åtte barna 

illustrerer en eksisterende variasjon, uten at det dermed er sagt denne variasjonen dekker den 

allmenne variasjonsbredden (Gulbrandsen, 1996). Hvor sannsynlig det er at kunnskapen kan 

overføres til nye personer og situasjoner, avhenger av likheter og forskjeller mellom 

kontekstene som er beskrevet i denne studien, og den nye situasjonen (Kvale & Brinkmann, 

2009). Resultatene indikerer at også blant de som har mottatt den behandlingen som regnes 

som «best practice», er det flere som opplever en del utfordringer i hverdagen sin. Disse 

utfordringene gjenspeiler bare delvis de utfordringene som er mest omtalt i faglige 

diskusjoner. Resultatene kan således bidra til oppmerksomhet i praksisfeltet om fenomener 

som ellers kunne vært lettere å overse.  

Observasjonsstudier av samspill og intervjuer med andre personer i barnas omgivelser 

ville trolig resultert i andre kunnskapsforslag enn denne studien. Resultater produsert med 

ulike metoder kan utfylle hverandre, og hvilken metode som gir de «riktigste» svarene, 

avhenger av spørsmålet. Et av siktemålene med denne studien har vært å belyse barnas 

forståelse av sosiale samspill, ut ifra en tanke om at det er denne forståelsen som gir mening 

til handlingene og opplevelsene deres (Andenæs, 1991, 2000; Gulbrandsen, 1996). Forskjeller 

mellom perspektivene til barna og foreldrene, og sannsynligheten for at observasjoner kunne 

gitt andre inntrykk enn barnas fortellinger, er dermed ikke i seg selv å regne som en trussel 

mot resultatenes gyldighet, selv om flere metoder til sammen kunne gitt et mer fullstendig 

bilde. Barns egne opplevelser er et perspektiv som ofte blir oversett i forskning om barn. 

Denne studien illustrerer at å inkludere barn som informanter kan tilføre kunnskap til 

forskningsfeltet som ellers ville vært vanskeligere å fange opp. 

En av de teoretiske antakelsene som ligger til grunn for studien, er at individets 

forståelse av seg selv og verden rundt seg er organisert i meningsbærende historier (Bruner, 

1990, 2003). I intervjuene med barna har jeg brukt en åpen intervjuform, som bruker tid som 
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«organiserende prinsipp» (Haavind, 1987, s. 90), og som tar sikte på å få innsikt i historiene 

barna konstruerer om seg selv. Samtidig kan det innvendes at meningsdannelse er en 

kontinuerlig prosess, og at ikke alle erfaringer til enhver tid er nedfelt i selvbiografiske 

fortellinger, noe blant andre Stern (1985) har påpekt. Intervjukonteksten er i seg selv en 

mellommenneskelig situasjon som kan bidra til å knytte opplevelser sammen i nye historier 

(som illustrert av Gulbrandsen, 2012). Teoretikere som Volsinov, Bakhtin, William James og 

George Herbert Mead, som Rommetveit (2008) plasserer innenfor det han kaller et dialogisk 

paradigme, har på ulike vis argumentert for at språklig kommunikasjon er et 

samarbeidsprosjekt, og at både tanke og tale har en innebygd adressat. Volsinov (1973) 

hevder at meningsinnholdet i en ytring bestemmes like mye av den ytringen er ment for, som 

av den som ytrer seg. En slik forståelse åpner for spørsmål om min posisjon som mottaker av 

barnas fortellinger. Hvem representerte jeg for dem i intervjusituasjonen? Representerte jeg 

kanskje lærerstanden, eller CI-teamet på Rikshospitalet? Ville jeg fått høre andre historier 

hvis jeg hadde hatt CI selv? Dersom barna skulle oppleve at hørselsnedsettelsen representerer 

et stigma – altså at den regnes som en mindre ønsket egenskap i de sosiale settingene de 

oppholder seg i (Goffman, 1986) – kan vi anta at de vil forsøke å redusere betydningen av 

hørselsnedsettelsen i møte med meg.  

Spørsmålene over er enklere å reise enn å besvare, og kan til dels sies å illustrere 

begrensninger ved det kvalitative forskningsintervjuet. Samtidig er en av fordelene med 

intervjuformen som er brukt i denne studien, at den utforsker informantenes forståelser med 

utgangspunkt i de kontekstene handlingene deres utspiller seg innenfor. Dette gir forskeren 

større innblikk i de fortolkningsrammene ytringene er nedfelt i, enn ved mer standardiserte 

metoder, som et surveyintervju. En begrensning ved intervjuene med foreldrene i denne 

studien, er at det er vanskelig å vite hva slags sammenlikningsgrunnlag og fortolkningsramme 

foreldrene svarer ut ifra. For å få mer kunnskap om hvordan foreldrene oppfatter barnas 

sosiale deltakelse, bør framtidige studier inkludere spørsmål som kan gi mer kontekstualiserte 

og utfyllende svar. Dette bringer oss over til det neste og siste emnet, nemlig forslag til videre 

forskning.  

5.3 Videre undersøkelser 

Et av siktemålene med denne studien har vært å belyse hvilke utfordringer en oppvekst med 

CI i Norge i dag kan innebære, og hvordan barna selv forholder seg til disse utfordringene. Et 

interessant tema for videre undersøkelser, er hvordan utfordringene endrer seg når barna blir 
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eldre. Tidligere forskning om barn og unge med CI antyder at flere strever med en opplevelse 

av å være annerledes i ungdomsalderen, og at vansker med taleoppfattelse kan bli mer 

utslagsgivende etter hvert som samhandling med jevnaldrende blir stadig mer samtalebasert, 

og fester og andre støyende anledninger får større betydning i fellesskapet av jevnaldrende 

(Hilton et al., 2013; Punch & Hyde, 2011). I en intervjustudie med foreldre til barn med CI, 

fortalte foreldre som hadde barn i ungdomsalder at barna hadde gitt uttrykk for at de ønsket å 

lære mer tegnspråk, og få et større nettverk blant andre med nedsatt hørsel, etter hvert som de 

ble eldre (Larsen, 2011). Et forbedringspotensial for denne studien, ville vært å følge det 

samme utvalget over lengre tid. En longitudinell forskningsdesign, med gjentatte intervjuer 

over flere år, kunne gitt anledning til å studere hvordan barnas opplevelse av sosial deltakelse 

endrer seg over tid, og hvilke prosesser som bidrar til disse endringene.  
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv til foreldre 
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Vedlegg 3: Informasjonsskriv til barn 
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Vedlegg 4: Intervjuguide 

Introduksjon til intervjuet 

Forslag til formulering: Som du vet så er jeg interessert i hvordan det er å være åtte/ni/ti/elleve år 

gammel og ha CI. Og derfor er jeg veldig glad for at jeg kan prate med deg, for du har jo CI og du vet 

jo mye bedre enn noen andre hvordan det er å være deg. Det er det jo du som er eksperten på.  

Jeg er veldig nysgjerrig på hva du gjør fra morgen til kveld, hvem du er sammen med, og hva 

du holder på med. Og for liksom å lage et lite vindu inn i hverdagen din, så kommer jeg til å spørre 

deg spørsmål om en bestemt dag, nemlig dagen som har vært i dag. Jeg kommer til å spørre 

Massachusettse for å skjønne helt ordentlig alt det forskjellige du gjør, og alt som du er med på. Men 

hvis det er noe jeg spør om som du ikke har lyst til å svare på, så er det helt greit, da er det bra at du 

sier ifra! Du kan også bestemme deg for at du ikke har lyst til å bli intervjua noe mer. Det gjør 

ingenting. Da bare slutter vi. 

For at jeg skal klare å huske det du forteller, så kommer jeg til å ha på denne lydopptakeren. 

Det er ingen andre enn de som arbeider med forskningsprosjektet som kan høre på opptaket etterpå. 

Og når jeg skal fortelle andre om hva jeg har lært gjennom å snakke med deg og andre barn, så trenger 

ikke noen å få vite akkurat hvem det er jeg har snakka med. 

Gangen i intervjuet 

Morgen 

Det første jeg vil spørre deg om, handler om morgenen din.  

Spørsmålseksempler:  

 Kan du fortelle meg litt om hvordan du våkna? 

 Hva var det første du gjorde da du var ute av senga? 

 Når tok du på deg CI’ene?  

o (Prata du med noen før du hadde tatt på deg CI?) 

o (Hender det at du prater med noen med tegn?) 

 Hvem andre bor du sammen med? Hva gjorde mamma/pappa/bror/søster mens du…  

 

Overgang til skole 

Spørsmålseksempler:  

 Hvordan kom du deg til skolen?  

 Tok du følge med noen?  

o Hvis ja: Hvem er X? Pleier du å ta følge med X?  

 

Skoledag 

Gjennomgang av skoledagen, fra begynnelse til slutt. 

Spørsmålseksempler:  

 Hva var det første du gjorde da du kom til skolen?  

 Hva gjorde du i friminuttet?  

o Hvem var du sammen med?  

o Hvem er X? Pleier du å være sammen med X?  

o Hvor var dere? 

o Hva gjorde de andre i klassen mens du/dere…  
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Lek: Spørre om type lek og kommunikasjon i leken (inkludert forhandling om regler og 

endringer). Spørsmålseksempler: 

o Hvorfor det, da? 

o Hvem fant på at dere skulle begynne med…? 

o Hvordan visste du at det var det dere skulle gjøre? 

o Hva syns du om det? 

o Hender det at dere ikke blir enige om hva dere skal gjøre? 

 Siden du har CI – på noen skoler og for noen barn har de tenkt litt igjennom hvordan de kan 

gjøre det for at det skal bli okay for deg – hvordan er det for deg på din skole?  

 Hvordan fant dere ut at dere skulle gjøre det sånn?  

 Jeg har hørt at noen barn som har CI syns at det kan være litt vanskelig hvis det er mye bråk 

noen steder, eller hvis det er en stor gruppe som prater sammen så syns noen det kan være litt 

vanskelig å høre hva alle sier, hvordan er det for deg?  

 (Noen barn med CI driver noen ganger og øver litt ekstra på ord og lyder når de er på skolen. 

Gjør du det noen ganger?) 

  

Overgang til aktivitetsskole/andre fritidsaktiviteter/hjem 

Spørsmålseksempler:  

 Hva gjorde du rett etter skolen? 

 Hvordan kom du deg dit? 

 Hvem var du sammen med?  

o Hvem er X? Pleier du å være sammen med X?  

 

Ettermiddag/kveld (bytte til gårsdagen) 

Spørsmålseksempler:  

 Hva gjorde du etter AKS/annen fritidsaktivitet? 

 Hvordan kom du deg dit?  

 Hvem var du sammen med?  

o Hvem er X? Pleier du å være sammen med X?  

 Hva gjorde du/dere? 

 Hva gjorde du før du la deg til å sove?  

 Når tok du av deg CI’ene?  

 

Resten av uka 

 Er det noen andre ting du pleier å gjøre ganske ofte, men som du ikke har gjort i dag eller i går 

kveld? 

 (Hva pleier du å gjøre i helga?) 

 

Spørsmål om CI  

 Er det noe du synes er bra med å ha CI? Hva er det? Hvorfor er det bra? 

 Er det noe du synes er dumt med å ha CI? Hva er det? Hvorfor er det dumt? 

 Kjenner du/vet du om noen andre barn med CI? 

 

Avslutning 

 Har du noen gode råd til voksne som jobber for at barn med CI skal få det enda bedre? /Har du 

noen gode råd til lærere som skal få et barn med CI i klassen sin? 
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 Er det noe jeg ikke har spurt om, som du synes at jeg burde vite?  

Utdypende spørsmål 

Spørsmål om opplevelse:  

 Hvordan var det, a? 

 Hvordan var det for deg? 

 

Spørsmål som sikter mot å rekonstruere hendelsesforløpet:  

 Hva gjør du når han/hun/de…?  

 Hva gjør han/hun/de når du…?  

 Hva gjør de andre når han/hun/de…? 

 

Spørsmål om regelmessighet:  

 Er det sånn som du har fortalt om det nå det pleier å være? 

 

Spørsmål som sikter mot å utdype barnets forståelse av interaksjonen, f.eks.:  

 Hvorfor-spørsmål:  

o Hvorfor det, da?  

o Hvorfor sluttet dere med…?  

 Hvem tar initiativ: 

o Hvem bestemte at dere skulle holde opp? 

o Hvem fant på at dere skulle begynne med…? 

o Var det noen som spurte om dere skulle…?  

 Barnets rolle og tanker:  

o Hva tenkte du da?  

o Hva synes du om det?  

o Hva vil du helst gjøre?  

o Hvordan synes du at det skulle være?  

 Implisitte regler: 

o Er det alltid sånn?  

o Hvordan visste du at det var det dere skulle gjøre?  

o Hva skjer hvis dere ikke gjør det?  

o Hva hadde skjedd hvis dere hadde gjort det sånn i stedet?  

 Forhandling:  

o Hender det at dere ikke blir enige om hva dere skal gjøre?  

o Hender det at dere krangler om hva dere skal gjøre?  

o Hender det at dere blir uvenner?  

 

 


