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Sammendrag 
I denne singelcasestudien har det blitt undersøkt hvordan samtalestrukturen mellom et barn 

på 5 ½ år med moderat hørselstap, kalt Billie, og foreldrene har forandret seg etter 2 måneder 

med jobbing etter lathunds-konseptet i Karlstadmodellen, og deltakelse på 3 veiledninger 

med sertifisert veileder i Karlstadmodellen. Karlstadmodellen er en språkstimuleringsmodell 

som tar for seg alle delene av språket, og øver språket strukturert ut fra hvert enkelt barn med 

behov for språktrening, uavhengig av diagnose. Innholdet i intervensjonen har vært i tråd 

med utvalgte deler av Karlstadmodellen og fokusert på hvordan man bruker språket, altså 

pragmatikk. Personell fra barnehagen til Billie har også vært med på veiledningen og jobbet 

etter lathunden, som er et oversiktlig samarbeidsdokument som forteller hva som er viktig i 

inneværende periode og hvordan man skal jobbe. Hensikten med å involvere flest mulig 

viktige voksne rundt Billie, er at hen skal ha bevisste voksne i flere miljøer, som skal kunne 

skape gode situasjoner for å øve pragmatikk og være gode samtalepartnere.  

 

Studien er designet med målepunkter ved pretest, under intervensjonen og ved posttest. Ved 7 

ulike tidspunkt ble det samlet inn informasjon om Billies naturlige lyd- og talemiljø gjennom 

heldagsinnspillinger med Language ENvironmental Analysis (LENA). LENA-programvaren 

gir informasjon om lydmiljø, antall voksenord, barneytringer og turvekslinger. Ut i fra hvert 

av lydopptakene ble det transkribert og analysert 10 minutter av naturlige samtaler mellom 

Billie og samtalepartner, som var enten mor, far eller søsken (totalt 70 min), med vekt på 

dialogstruktur, topic-comment og språklige handlinger. Tidspunktet for analysen var avklart 

på forhånd, men innholdet i samtalene og hvem som var Billies samtalepartner varierte 

mellom dagene. De samme foreldrebaserte kartleggingsskjemaene ble benyttet ved pretest og 

posttest. Resultatet av kartleggingsskjemaet ble først og fremst brukt for å undersøke hva 

foreldrene mente Billie kunne ved pre- og posttest, og for å skape et grunnlag for å utforme 

innholdet i intervensjonen med tanke på planlegging av neste skrittet og hvordan de voksne 

kan tilrettelegge. Innholdet i intervensjonen er redegjort for og beskrevet. Dataene som har 

fremkommet har blitt analysert kvalitativt og kvantitativt for å beskrive hva som har skjedd i 

løpet av perioden.  

 

Resultatene viser en positiv forandring fra intervensjon 2 og videre i studieforløpet både 

kvalitativt og kvantitativt. De kvantitative LENA-målingene viste en økning innenfor 

turtakninger, voksenord, ytringer fra Billie samt «meningsfull» tale innenfor hørbart område. 
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Vi har også fått innsikt i hvordan ulike aktiviteter og kontekster påvirker lyd- og talemiljøet. 

De kvalitative resultatene indikerer at språkmiljøet og samtalene mellom Billie og foreldrene 

har økt i antall ord, sterke initiativ og ekspanderende respons, antall topic-comment og ulike 

språklige handlinger. Vi ser også at rollene er byttet om utover i intervensjonen. Billie tar 

over den aktive rollen som foreldrene har hatt ved blant annet å stille mange spørsmål. Det 

kan tyde på at det å ha modeller, forventinger og voksne som er bevisste, har kunnskap og ser 

de gode situasjonene, har hatt en positiv innvirkning på samtalene. Billie tar flere sterke 

initiativ, og de voksne følger opp med ekspanderende respons. Samtalene inneholder flere 

språklige handlinger som å spørre, informere, forklare, bekrefte. Tilbakemeldingene og 

evalueringen fra de voksne som har mottatt veiledning og jobbet med lathunden, støtter også 

tesen om at dette har vært nyttig og positivt for dem og Billie. 

 

Det er et stort behov for intervensjoner for barn med hørselstap som gir de viktige voksne 

rundt barnet kunnskap og verktøy til å tilrettelegge for de utfordringer som et hørselstap gir, 

og helst før de oppstår. Denne studien gir innblikk i hva som har skjedd under studieforløpet. 

Den viser hvordan samtalestrukturen har forandret seg etter en forholdsvis kort periode med 

jobbing etter Karlstadmodellens individuelt tilpassede lathund og veiledning med fokus på 

pragmatikk. Samlet sett er resultatet positivt. Det er behov for mer forskning over lengre tid 

med flere deltakere.   
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Forord 
 

Da jeg i 2016 startet på veilederutdannelsen i Karlstadmodellen hadde jeg ingen planer om å 

fortsette videre til en master etter min bachelorgrad i spesialpedagogikk. I løpet av det første 

året på veilederutdanningen i Karlstadmodellen fikk jeg innblikk i et verdigrunnlag, en 

teoretisk tankegang og en praktisk pedagogikk med en helhetlig tilnærming som jeg ikke 

hadde møtt i løpet av min tid på universitetet. Dette inspirerte meg til å fortsette videre til 

masternivå slik at jeg kunne ha enda flere dører åpne, få mer kunnskap og bli en bedre 

fagperson.  

 

Mitt ønske når jeg skulle skrive masteroppgave, var å kunne skrive om Karlstadmodellen og 

barn med nedsatt hørsel. Takk til min veileder Ulrika Lövfkvist som oppmuntret og 

godkjente mitt prosjekt, og for den hjelp og veiledning jeg har fått.   

 

Det er mange mennesker som har vært helt uunnværlig i planleggingen, gjennomføringen og 

ferdigstillingen av denne studien og oppgaven.  

En stor takk til foreldrene til Billie som stilte opp som sporty og positive deltakere i studien, 

og barnehagepersonell som stilte opp på veiledningen og jobbet etter lathund-konseptet 

sammen med foreldrene. En varm og takknemlig takk til den sertifiserte veilederen i 

Karlstadmodellen som hoppe ut i dette og gjorde en fantastisk jobb i en ny og noe annerledes 

veiledningssituasjon.  

 

Da valget ble tatt om å gjennomføre denne studien, visste jeg heldigvis ingenting om hvor 

krevende det ville være og alle utfordringene jeg skulle møte. Jeg visste heller ikke hvor 

lærerikt, spennende og utviklende det ville bli. Men uten min kjære familie tror jeg ikke at 

studien hadde blitt gjennomført. Takk for all tilrettelegging, støtte og oppmuntring dere har 

gitt meg hele veien, for alle samtalene, oppbakkingen og deres løsningsorienterte tilnærming. 

 

Og tusen takk til de som også har hjulpet til med tilbakemeldinger, nye vinkler og korrektur.  
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1 Introduksjon  
 

Oppgaven er skrevet som en artikkelbasert masteroppgave og består av en kappe og et 

artikkelutkast. I denne kappen legges det vekt på teoretiske og metodiske aspekter ved 

studien som det ikke var plass til å presentere eller diskutere i artikkelutkastet, samt vedlegg. 

Artikkelutkastet presenteres etter kappens litteraturliste og inneholder studiens hensikt, 

metode, resultater samt diskusjon rundt resultatenes mulige forklaringer og implikasjoner. 

Forfatterveiledningen for forskningsartikler ved tidsskriftet Spesialpedagogikk (vedlegg 13.) 

ligger til grunn for artikkelen. 

 

Hovedvekten av innholdet i kappen er knyttet til de metodiske aspektene og en mer 

utdypende beskrivning av studieforløpet. Dette har blitt prioritert på grunn av viktigheten av 

transparens i forskningen og den omfattende mengden data som er samlet inn over tid. 

 

I det teoretiske kapittelet, 2. Teoretisk Rammeverk, presenteres det som med fordel kan 

utdypes ytterligere enn hva plassen tillater i artikkelen. Kapittelet innledes med teori knyttet 

til forekomst av og kunnskap om hørselstap. Her presenteres også hvilke retningslinjer og 

anbefalinger for oppfølging og tilbud som finnes i dag, for å gi en bakgrunn for behovet for 

intervensjon. Videre introduseres teori om samtalen og bruken av språk, pragmatikken. 

Deretter presenteres de ulike delene av pragmatikken: dialogstruktur, topic-comment, 

språklige handlinger og kontekstuell variasjon samt hvordan samtalen i grove trekk vil 

utvikles i takt med barnet. Videre gjør jeg kort rede for hvordan hørselstapet påvirker 

pragmatikken, før Karlstadmodellen presenteres ytterligere. Jeg forklarer litt av bakgrunnen 

for og utviklingen av Karlstadmodellen før de pedagogiske prinsippene forklares kort. Jeg har 

også valgt å gi et innblikk i den familiesentrerte nettverkstankegang for å informere om alle 

arbeidsmåter og former Karlstadmodellen tilbyr. Det gjøres også kort rede for hvilken 

kompetanse en sertifisert veileder i Karlstadmodellen har, for å understreke at det er en 

forskjell mellom de som har gått et kurs eller lest bøkene og en sertifisert veileder. 

 

Videre følger kapittel 3, metodekapittelet. Her presenteres studiens metode og design, før den 

utfordrende rekrutteringsprosessen beskrives. Videre blir det redegjort for de kriteriene som 

ligger til grunn, og jeg gir en beskrivelse av caset samt hvordan den sertifiserte veilederen i 

Karlstadmodellen ble rekruttert, og hvordan studieforløpet ble gjennomført. Deretter 
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beskriver jeg innsamling, bearbeiding og analyse av data fra heldagsinnspilninger fra LENA, 

samtaleanalyse og kartleggingsskjemaer. Egen posisjon i forhold til valg og gjennomføring 

og studiens reliabilitet og validitet blir presentert før håndtering av innsamlet dataene og 

etiske overveielser. Kappen avrundes med en avsluttende kommentar.   
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2 Teoretisk rammeverk  
2.1 Hørselstap  
Hørselstap er i følge Cole & Flexer (2016) den mest vanlige fødselsskaden (birth defect). The 

National Institute on Defness and Other Communication Disorders estimererte i 2016 at så 

mange som 12 000 nyfødte barn får diagnosen hvert år. I tillegg estimeres det at 4000 – 6000 

barn får et hørselstap mellom fødsel og 3 år som initialt passerte nyfødtscreening. Det vil si at 

det er mellom 16 000 – 18 000 barn på verdensbasis mellom 0 – 3 år som får påvist 

hørselstap hvert år (Cole & Flexer, 2016). I Norge antar man at forekomsten av medfødte 

hørselstap tilsvarer internasjonale tall, med 1 – 3 barn per 1000 nyfødte (Nelson, Andersen, & 

Anderssen, 2015). I tillegg forekommer hørselstap sammen med mange andre syndromer, 

hvor det ofte ikke anses som den primære utfordringen. Hørselstapet vil alltid ha en 

påvirkning på tilegnelsen av talespråk, og hvis det ikke blir oppdaget og behandlet, vil det 

uansett grad ha en negativ innvirkning på tale, språk, akademisk, emosjonell og psykisk 

utvikling (Stach, 2009; Tye-Murray, 2015) 

 

Et hørselstap er forårsaket av skade/blokkering i det ytre øret, mellomøret eller det indre øret, 

som hindrer auditiv/lingvistisk informasjon fra å nå barnets hjerne, hvor «høring» finner sted. 

(Cole & Flexer, 2016). Hørselstapet kan være ensidig (unilateral) eller tosidig (bilateral), og 

er klassifisert som medfødt eller ervervet, avhengig av når det inntreffer i barnets liv. Det kan 

oppstå som følge av genetiske eller miljømessige faktorer. Genetikk kan i noen tilfeller gjøre 

barnet predisponert, mens miljømessige faktorer kan utløse hørselstapet. Hørselstap graderes 

ut fra hvor mye lydmottakelse og auditiv informasjon som er blokkert fra å nå hjernen (Cole 

& Flexer, 2016; Stach, 2009). Ut fra målingene på frekvensene 500, 1000 og 2000 Hz finner 

man gjennomsnittlig høreterskel, pure tone average (PTA). Under vises graderinger for barn 

med nedsatt hørsel (Edwards, 2016):  

 

 

 

 

 

 

 



	18	

Tabell 1: Hørselstap  

 
 

2.2 Nyfødtscreening og oppfølging av barn med 

hørselstap  
Udiagnostiserte og ubehandlede hørselstap vil medføre økt risiko for forsinket tale-, språk- og 

kunnskapsutvikling samt redusert psykososial funksjon. For å sikre at alle nyfødte med 

hørselstap blir oppdaget ble det vedtatt i 2008 at alle barn skal gjennomgå hørselsscreening 

før de forlater sykehuset for å tidlig kunne identifisere, diagnostisere og gi intervensjon 

(Edwards, 2016; Helsedirektoratet, 2017). Tidligere har screening av hørsel kun blitt gjort på 

barn med kjente risikofaktorer. For mange barn med nedsatt hørsel vil ikke risikofaktorene 

være tilstede ved fødsel, noe som fører til at det ikke oppdaget før i 2 – 4 års alder 

(Helsedirektoratet, 2017; Stach, 2009). I screeningen brukes otoakustiske emisjoner (OAE), 

hvor et apparat med en sensitiv mikrofon som sender og mottar emisjoner blir plassert i 

barnets øregang. Resultatet gir en godkjent eller ikke godkjent respons på cochlea sin 

funksjon. Hvis barnet ikke passerer OAE første gang, vil det bli tatt en retest innen 3 måneder 

for å fastslå at resultatet skyldtes et hørselstap og ikke andre årsaker som for eksempel trange 

øreganger eller væske. Hvis resultatet fortsatt er «ikke godkjent», vil andre tester bli benyttet 

for å kunne diagnostisere og gi korrekt informasjon og behandling av hørselstapet. Innen 

barnet er 6 måneder gammelt skal barnet ha fått tilpasset hørselsteknisk utstyr, ofte i form av 

høreapparater (HA), uavhengig av grad. De barna med store hørselstap som ikke vil ha et 

tilstrekkelig utbytte av HA vil senere få operert inn cochlea-implantat (CI). Andre instanser i 

hjelpeapparatet skal også være i kontakt med familien. Dette er i tråd med prinsippene og 

Grad PTA 

Normalhørsel  -10 til 15 dB 

Minimalt hørselstap  16 til 25 dB 

Mildt hørselstap  26 til 40 dB 

Moderat hørselstap  41 til 55 dB  

Moderat alvorlig hørselstap 56 til 70 dB 

Alvorlig hørselstap  71 til 90 dB 

Svært alvorlig hørselstap  90 dB + 



	 19	

retningslinjene for tidlig identifisering av hørseltap og intervensjonsprogrammet til The Joint 

Committee on Infant Hearing (Stach, 2009; Tye-Murray, 2015).  

 

På verdensbasis innenfor habilitering av hørselshemmede er Auditiv Verbal Therapy (AVT) 

en ofte brukt og anerkjent intervensjon (Estabrooks, Maciver-Lux, & Rhoades, 2016). AVT 

har sin opprinnelse fra USA og Canada, og det er også der metoden er mest utbredt. I Norge 

er det kun én mentor i AVT (Alexander Graham Bell Association for the deaf and hard of 

hearing, 2017). Det eksisterer derfor ikke kompetanse nok i Norge for å kunne tilby AVT-

intervensjoner av sertifiserte fagpersoner som oppfyller kravene som er beskrevet her: 

https://www.agbell.org/Portals/26/PDFs/AVT%20Application%202017.pdf?ver=2017-12-

11-123629-573. 

 

I Norge er det Statlig pedagogisk tjeneste (Statped) som gir det første tilbudet til familiene. 

Gjennom henvendelse fra spesialhelsetjenesten eller bekreftelse på at barn i alderen 0- 3 år 

har et hørselstap, skal Statpeds strakstilbud iverksettes (Statped, 2018b). Tilbudet skal bli gitt 

innen 2 uker fra Statped er informert, og omfatter i første omgang samtaler med foreldrene. 

Hensikten med tilbudet er at foreldrene raskt skal komme i kontakt med fagpersoner som kan 

svare på spørsmål og støtte opp om kommunikasjon og samspill. Foreldrene skal også få 

informasjon om hørselstap og hvilket tilbud som finnes videre. Det vil derfor ofte være en til 

to møter der man inviterer inn andre instanser i kommunen, slik at kommunen vil kunne gi 

familien nødvendig bistand videre. Hvis ikke helsestasjon/Pedagogisk psykologisk tjeneste 

(PPT) deltar i strakstilbudet, skal det avklares hvordan og når kommunen involveres. Dersom 

det er behov for mer oppfølging, må PPT i bostedskommunen kontakte Statped (Statped, 

2018b).  

 

Videre har foreldre til barn med hørselstap mulighet til å delta på Statpeds kursrekke «God 

start». Søknad sendes Statped gjennom PPT i hjemkommunen (Statped, 2018a). Kursrekken 

strekker seg over 2 år med 3 samlinger hvert år, totalt 6 samlinger. Foreldrene og andre nære 

familiemedlemmer har mulighet til å delta, samt barn og søsken under skolepliktig alder 

dersom familien er tilreisende. Kurstilbudet finner sted fire steder i landet. Målsettingen med 

kurset er at foreldre skal få grunnleggende kunnskap om hørselstap og konsekvenser av 

hørselstapet, stimulering som bidrar til utvikling av lytteferdigheter og talespråk, samspill og 

kommunikasjon, tospråklighet (talespråk og tegnspråk), grunnleggende ferdigheter i 

tegnspråk samt muligheter for erfaringsutveksling og nettverksbygging (Statped, 2018a). 
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Statped har etter dette flere kurs som kan tilbys til foreldre til barn med hørselstap (Statped, 

2018a). 

 

På bakgrunn av den informasjonen som er funnet om hvilket tilbud som blir gitt, kan det se ut 

som det er store variasjoner i tilbudet avhengig av kompetansen som finnes og hva som blir 

oppsøkt. Et hørselstap vil ha den samme påvirkningen på et barns utvikling uavhengig av hva 

foreldrene søker av hjelp og kunnskap. Det er derfor viktig at det etableres familiesentrerte 

intervensjoner som identifiserer familiens behov med tett og kontinuerlig oppfølging, slik at 

foreldrene kan få et tilbud som passer dem når det gjelder innhold og tempo. Det er også 

viktig at intervensjonen gis av fagpersoner med spesifikk kompetanse på området, som driver 

kontinuerlig evaluering av intervensjonen (Moeller & Tomblin, 2015; Muse et al., 2013).  

 

 

2.3 Samtalen  
En samtale er en muntlig sammenhengende helhet som skapes i et felleskap av to eller flere 

deltakere. Samtalen skapes ved en veksling mellom språklige ytringer og ikke-språklige 

ytringer som for eksempel gester som nikking og peking, annenhver gang (Sveen, 2005). Det 

er et regelstyrt samarbeid hvor deltakerne har de samme rettighetene og ansvaret for at 

samtalen skal bli bra og skape felles forståelse og mening. I en samtale har språket i seg selv 

en sentral rolle, men det kreves også at man må være oppmerksomme på hverandre og 

hverandres ulike signaler, samtaleemnet og hvilken måte vi snakker om samtaleemnet. For å 

lykkes i en samtale kreves det mer enn å velge rett ord og grammatikk, da det samme ordet 

og den samme setningen kan tolkes på mange ulike måter. Tolkningen er avhengig av 

forståelse, forkunnskaper, den aktuelle situasjonen og tidligere erfaringer man har fra 

lignende samtaler og ulike samtaler. Hver og en i samtalen må vite hva de vil med sitt 

budskap og formidle det ved hjelp av ord, grammatikk, nyansering av stemmen, betoning, 

gester, mimikk og kroppsbevegelser. De valg vi tar, gjøres som oftest helt automatisk og uten 

noen større bevissthet før vi merker at vi ikke lykkes, eller at noe annet gjør at man retter 

fokus mot hvordan vi bruker språket (Cole & Flexer, 2016; Høigård, 2013; Johansson, 2012).  
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2.4  Bruken av språk og pragmatikk  
Språket er essensielt både til personlig og sosial bruk. Den personlige bruken handler om at 

vi lærer oss om å sortere verden ved å benevne den og kode den språklig. Ved hjelp av 

språket klarer vi å huske, håndtere og strukturere det vi har ord for mye enklere enn det vi 

ikke har ord for. Språket har derfor en viktig funksjon for å effektivisere tankearbeidet og 

skape orden i tanker og minner. Videre bruker vi språket personlig for å tydeliggjøre egne 

mål og skissere ulike løsningsalternativer knyttet til problemløsning. Og det viktigste av alt er 

muligheten til å fantasere, dagdrømme og flykte fra tid og rom. Bruken av språket er derfor 

svært viktig for oss mennesker, det handler om mer enn å påvirke andre og selv bli påvirket 

(Dahl, 2007; Johansson, 2015). Språket er abstrakt kunnskap som kan deles inn i tre deler 

som er gjensidig avhengige av hverandre: form, innhold og bruk (Bloom & Lahey, 1978). 

Innenfor bruk finner vi det man i lingvistikken kaller for pragmatikk, som består av 

dialogstruktur, topic-comment, språklige handlinger og kontekstuell variasjon.  

 

Dialogstruktur  
I en samtale er en deltaker aktiv samtidig som den (de) andre er oppmerksom på den som 

snakker gjennom å lytte, se og bearbeide den informasjonen som mottas, og å vente til den 

som er aktiv ferdig med sin tur. Da kan det skje et rollebytte. En tur er den tiden en person 

snakker eller tegner. Det finnes to grunntyper av turer, initiativ og respons (Schegloff, 1990). 

Et initiativ innleder samtalen og kan være svakt eller sterkt. De sterke initiativene er tydelige 

i kravet om et ett, mens de svake ikke gjør dette like tydelig. Spørsmål, er et eksempel på 

sterke initiativ som krever svar. Responsen kan forklares som brenselet i samtalen og er et 

like grunnleggende element i samtalen som initiativ er, ettersom det skaper en 

sammenkobling. Dersom en respons kun bekrefter eller svarer på initiativet (minimal 

respons), er det sannsynlig at samtalen avsluttes eller bryter sammen. Men hvis man i tillegg 

tilfører mer informasjon, har man lagt på brensel slik at samtaleemnet kan føres videre 

(ekspanderende respons). Uansett hvilken form for initiativ man velger, må den andre tilføre 

brensel til samtalen med en respons. Brudd i samtalen vil forekomme og ofte som en 

konsekvens av bristende forståelse eller oppfattelse. Det er derfor viktig å beherske 

repareringsstrategier både som lytter og som taler (Johansson, 2012; Tetzchner, 1993). 
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Topic-comment og kontekstuell variasjon  
Samtalens innholdsmessige fokus er samtaleemnet, topic, det samtalen handler om. Ytringer 

som relaterer til innholdet, og som er med på å utdype og utvikle emnet, kalles for comments. 

For at det skal bli en samtale, må vi ha minst ett topic og to comments, som til sammen utgjør 

en episode (Korolija, 1998). Samtalen utvikles og utdypes gjennom for eksempel å beskrive 

egenskaper eller forklare. Det går også an å uttømme emnet gjennom å si alt som kan sies om 

emnet. En kort samtale kan bestå av ett emne, mens en lang samtale ofte starter med et emne 

som føres naturlig videre til andre emner. Overgangene har da en logisk relasjon som ofte 

betegnes som samtalens røde tråd. Begge partene i samtalen har et felles ansvar for at 

samtaleemnet utvikles og til sist avsluttes (Johansson, 2012, 2015). 

 

Alle samtaler pågår også i en viss situasjon eller kontekst som kjennetegnes av deltakere, 

plass, tid og hendelser. I hver situasjon finnes det sosiale normer som regulerer hva om 

forventes i samtalen, for eksempel når det gjelder mengde informasjon eller valg av ord. 

Normene bestemmer også hvilke samtaleemner som er tillatt, uegnet eller tabubelagt. De vil 

også påvirke hvem som får lov til å bestemme og innlede samtaleemnet. Dette er noe som må 

læres for å ikke bryte med de sosiale konvensjonene. De fleste reglene er uskrevne og må 

derfor læres gjennom deltakelse og ved å samle erfaringer (Høigård, 2013; Johansson, 2012, 

2015).  

 

 

Språklige handlinger 
Språklige handlinger er det som skjer når man har et motiv som formidles språklig og får en 

effekt (Austin, 1962). Det skjer mye på mange plan under en samtale. Vi har et samtaleemne 

og en spesifikk måte å være på og agere når vi samtaler om dette, som fører til ulike språklige 

handlinger. Det vi sier har i tillegg til et innhold eller betydning også en funksjon av en annen 

art som har sammenheng med hvilke motiv vi har. Språket blir et middel for å få en effekt. 

Ved hjelp av språket kan man for eksempel få til en handling hos den andre, som når noen 

henter det man ber om. Effekten kan også bli synlig gjennom andres mimikk, som når man 

får ros. Ved noen språklige handlinger er ikke effekten synlig, da påvirkningen skjer inni den 

andre, som for eksempel at man planlegger noe. Det finnes mange ulike språklige handlinger 

som barnet litt etter litt vil tilegne seg i takt med annen språklig kompetanse (Austin, 1962; 

Johansson, 2012; Sveen, 2005). 
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2.5 Utvikling av samtalen  
Språket er et system bestående av mange deler som kan kombineres på uendelig mange 

måter. Dette gjør at man trenger erfaringer og øvelse for å bli en kompetent språkbruker 

(Tetzchner, 1993). Forutsetningene for å kunne delta i en samtale er allerede til stede ved 

fødsel, i form av en finstemt evne til kommunikasjon og samspill hos spedbarnet, et 

førverbalt dialogisk samspill. Det er utgangspunktet og forutsetningen for videre utvikling av 

språk og deltakelse i samtaler. Den nyfødte vil etterligne den voksnes gester og 

ansiktsuttrykk, og etter kun få uker vil barnet delta i protodialoger, starten på dialogstruktur. 

Det er en førspråklig kommunikasjon hvor den voksne og barnet veksler mellom å komme 

med bidrag som ansiktsuttrykk, uttrykk og gester. Barnet starter med å kommunisere via 

kommunikative handlinger som skrik, ansiktsuttrykk, og etter hvert som barnet lærer språk, 

utvikles dette til språklige handlinger. De mestrer først de språklige handlingene med minst 

variasjon i lingvistisk form som gjøres i en bestemt kontekst. De blir lært som faste mønstre, 

for eksempel å hilse på eller å ønske en person eller et objekt her og nå. Etter hvert som 

barnet mestrer et mer komplekst språk og har flere erfaringer fra ulike situasjoner og 

kontekster, vil de mestre mer avanserte språklige handlinger (Bloom & Lahey, 1978; 

Tetzchner, 1993). Opplevelsen av verden og sorteringen av hva og hvordan ting forholder seg 

og kan uttrykkes språklig, er avgjørende for å kunne ha relevante bidrag å komme med i 

samtalene. Kunnskapen om utvikling av samtaleemner og hvordan man kommer med 

relevante bidrag, holder en rød tråd og bytter samtaleemne på en korrekt måte, økes og 

utvikles etter hvert som barnet tilegner seg mer språk og erfaringer. Barnet vil i løpet av 

månedene og årene som kommer være tilskuer til og delta i uendelig mange samtaler. 

Gjennom samtalen vil barnet tilegne seg språk og tilegne seg kunnskap om seg selv og sine 

omgivelser. Samtalen vil senere også bli brukt for å etablere og ordne sosiale forhold og 

handlinger, slik som makt, nærhet, distanse og likhet. Gjennom språket og samtalene skaper 

vi, opprettholder og endrer vi identitet og virkelighetsbilde (Johansson, 2001; Kristoffersen, 

2005; Tetzchner, 1993).  
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2.6 Pragmatikk og hørselstap 
Hvordan man bruker språket i sosial interaksjon, det at man tar i betraktning konteksten til 

ytringen, målet til taler og de implisitte reglene i en samtale, vil blant annet påvirke sosial 

fungering. Barnets pragmatiske utvikling og ferdigheter er viktig for å utvikle god sosial 

kompetanse. Pragmatiske vansker kan vises gjennom at barnet bruker spørsmål upassende 

eller velger ett upassende topic, eller at det ikke klarer å opprettholde en samtale eller 

reparere sammenbrudd i kommunikasjonen. I noen sammenhenger vil barnet nikke og tøyse 

eller bare late som de forstår. Det at barnet ikke mestrer de sosiale reglene i en samtale, som å 

bytte på å snakke i samtalen (turtaking), vise at budskapet har blitt hørt eller hvordan man 

bytter topic (samtaleemne), kan også tyde på pragmatiske vansker (Cummings, 2017; Tye-

Murray, 2015).  

 

Et hørselstap vil påvirke utviklingen av pragmatiske ferdigheter og vil kunne ha en 

innvirkning på alle muntlige samtaler (Goberis et al., 2012). Barn med hørselstap kan blant 

annet komme med en ikke adekvat respons i samtalen fordi barnet ikke oppfatter hele 

ytringen. Dette fører til bristende forståelse i samtalen og vil påvirke mestringen og 

tilegnelsen av pragmatiske regler. Hørselstapet i seg selv skaper utfordringer for å lykkes i en 

samtale uavhengig av alder, og fører ofte til at barnet ikke får like omfattende trening i å 

bruke språket (Tye-Murray, 2015). Barnet kan ofte være ukjente med noen språklige 

strukturer og ha et noe begrenset ordforråd som vil påvirke samtalen. De får heller ikke 

overhørt foreldrene eller andre ha samtaler på lik linje med normalhørende, da det å lytte 

krever mer konsentrasjon og de er mer utsatte for faktorer som avstand og støy. De tilfeldige 

hverdagslige rollemodellene for språkbruk er derfor ikke like tilgjengelig. Av den samme 

årsaken vil de også kunne miste den korrigeringen og informasjonen om bruk av språk som 

andre barn kan få av voksne, som for eksempel ulike høflighetsfraser. Barn med hørselstap er 

derfor i større grad avhengig av voksne som har bevissthet og kunnskap om hørselstapets 

påvirkning (Ambrose, Walker, Unflat-Berry, Oleson, & Moeller, 2015; Cole & Flexer, 2016; 

Cummings, 2017; Tye-Murray, 2015).   
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2.7 Karlstadmodellen  
Karlstadmodellens overordnende mål er å jobbe for alle barns rett til å lære, bruke og utvikle 

språket. Irene Johannsson, professor i fonetikk og spesialpedagogikk, har utviklet 

Karlstadmodellen siden slutten av 1970 – tallet. Modellen har i løpet av denne perioden vært 

tilknyttet Universitetet i Umeå, Universitetet i Karlstad og Karolinska Universitetssykehus i 

Stockholm. I tillegg har landstinget og flere kommuner i Sverige samt Statped – systemet i 

Norge og Kårkulla samkommun i Finland vært involvert (Ingemarsson & Ovstebo, 2008; 

Johansson, 2010a).  

 

Karlstadmodellen er utviklet i samarbeid med foreldre, profesjonelle og forskere, og 

forskning, utviklingsarbeid og intervensjon har pågått parallelt. Etter hvert som ulike 

problemstillinger har blitt presentert, har forskning og prosjekter blitt utformet og 

gjennomført. Problemstillingen har blitt presentert fra de som eier problemene, altså individer 

i med språkvansker, foreldre og andre viktige voksne. En del av grunnforskningen har blitt 

videreført til anvendt forskning, som igjen har blitt benyttet til utviklingen av materiellet som 

benyttes i språktreningen. Det har resultert i en teoretisk og praktisk modell som kombinerer 

nøkkelkomponenter innen tale og språk, og som bygger på humanistisk læringsteori hvor 

subjektet, frihet og empowerment er sentralt i metodikken, hjelpemidler, metoder og 

materiale. Karlstadmodellen er under en kontinuerlig utvikling som et resultat av at nye 

erfaringer, samarbeidspartnere og forskning hele tiden er blitt lagt til de gamle. Modellen kan 

bli brukt av alle som skal lære seg språk og har blitt tilpasset til barn, ungdom og voksne med 

språkvansker både med og uten andre diagnoser. De fleste av studiene har vært kvalitative og 

validitetsbegrepet som er satt høyest, er økologisk validitet. Dette handler om at forskningen 

har høy gyldighet i den situasjonen problemet forekommer i den virkelige verden. 

Forskningsmetoden som har vært mye anvendt, er Participatory research, hvor forskeren har 

arbeidet med foreldre og personell ved barnehager og skoler. Modellen har også blitt brukt 

hos barn med hørselstap og CI – enheten ved Karolinska Universitetssykehus, samt for 

individer med flerspråklig bakgrunn (Ingemarsson & Ovstebo, 2008; Johansson, 2010a).   

 

 

2.8 Karlstadmodellens pedagogiske prinsipper 
Karlstadmodellens pedagogikk er influert av og anvender mange ulike teorier om læring. 

Synet på læring er en viktig del av grunnmuren i modellen og må være til stede for at man 
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skal jobbe i tråd med Karlstadmodellen. Subjektsynet er det rådende, og dette innebærer at 

individet er aktivt og lærer seg selv. Videre er læring knyttet til situasjoner og 

sammenhenger, og de voksnes oppgave er å være de som gjør omverden tilgjengelig for 

barnet. Vi skal hele tiden gå tilbake til barnet og lære gjennom og sammen med henne eller 

ham. Språktreningen i Karlstadmodellen vil heller aldri se lik ut for to personer. Den vil alltid 

bli tilpasset ut fra individ, miljø og mål (Johansson, 2010b).  

 

 

Empowerment  
Karlstadmodellens hovedmål er å arbeide for bedre livskvalitet for individer med tale- og 

språkvansker. Det å lære, utvikle og bruke språket er av ytterste viktighet for å nå målet, slik 

at individet kan bli regissør i eget liv og en likeverdig medborger. Empowerment eller 

ikraftsetting er et nøkkelprinsipp i modellen, og det er både et mål i seg selv og en del av 

metodikken. Teorien om empowerment handler om å gi kunnskap til de som har behov for 

det, når de har behovet. Denne kunnskapen kan gi personene styrke i deres egne liv og i dem 

selv (Ingemarsson & Ovstebo, 2008). Karlstadmodellen jobber derfor for å skape energi, 

styrke og glede for barnet slik at det kan vokse i gode erfaringer, kunnskap og identitet. De 

voksne rundt barnet har en avgjørende rolle og ansvar for at det skal skje. De voksne trenger 

derfor økt bevissthet, kunnskap, styrke, glede og motivasjon slik at de kan være gode 

modeller for barnet, og etablere en tro på at forandringer er mulig. Det handler også om å 

etablere effektive former for samarbeid og partnerskap ved å skape felles språk og forståelse. 

Karlstadmodellen er familiesentrert, og gjennom empowerment vil foreldrene kunne få den 

kunnskap og innsikt som gjøt at de kan ta de avgjørelser som er viktig og riktig for deres barn 

(Ingemarsson & Ovstebo, 2008; Nes & Johansson, 2015). 

 

 

Ett skritt foran  
Ett skritt foran er det mest grunnleggende pedagogiske prinsippet i Karlstadmodellen. Dette 

bygger på Vygotskij og Feuersteins teorier om den nærmeste utviklingssonen og mediert 

læring (Feuerstein, Klein, & Tannenbaum, 1991; Vygotskij, 1978). Ett skritt foran-prinsippet 

er utfordrende å praktisere da det krever at de voksne ligger ett skritt foran barnet, er gode 

modeller og skaper situasjoner som gjør at barnet kan få mulighet til å lære det de enda ikke 

kan. Forutsetninger for å lære skapes gjennom passe store utfordringer i et tempo som passer 
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til hver og en, og med en mer kompetent person som kan ta oss i hånden og vise veien. I 

språktreningen i tråd med Karlstadmodellen vil de voksne fungere som et filter mot verden 

og gi barnet passe store utfordringer i et tempo som passer barnet. Det handler om å skape 

gode situasjoner og være en bevisst og kompetent voksen, som kan gå inn og støtte, 

tilrettelegge og gi plass. Vi voksne må finne ut hva barnet kan med hjelp, og hva det enda 

ikke kan. Ut fra dette settes mål for barnet og metodikken/metodene til de voksne rundt 

barnet. Det betyr at de voksne kan skape gode situasjoner, ta barnet i hånden og føre det ett 

skritt videre. Eksempel på dette kan være at de voksne snakker i 4 – 5-ordssetninger når 

barnet selv bruker 3-ordssetninger (Nes & Johansson, 2015).  

 

 

Struktur  
I organiseringen av språkøvelsene og gjennomføringen av språktreningen er struktur 

gjennomgående i Karlstadmodellen (Nes & Johansson, 2015). Gode strukturer er 

energibesparende, gir kontroll og forutsigbarhet som igjen påvirker utholdenheten og 

konsentrasjonen hos barnet. Hvis barnet er kjent med strukturen og rammene som en 

språkøvelse eller språktrening har, vil barnet kunne føle en trygghet og bruke all sin energi og 

sitt fokus på å rette oppmerksomhet og innsats på det som skal læres. Det samme gjelder for 

oss voksne. Struktur er også årsaken til at man ikke skal øve kun ett språkområde, da hvert av 

språkområdene påvirker hvordan helheten blir. Hvis ett område endres, endres også helheten. 

Det er derfor viktig at alle språkområdene øves sammen og samtidig. Det fokuseres også mer 

på forholdet mellom de ulike enhetene enn på enhetene i seg selv. Et ord blir bare forståelig 

hvis det settes i en sammenheng med formålet eller en ytring. Ordet «oppå» blir først 

forståelig i sammenheng med «under». Det samme gjelder å øve på lyden «k»: Den må øves 

på i sammenhenger med stavelser eller ord som inneholder «k», samt øves i sammenheng 

med andre lyder, for eksempel «l» og ord med «l» (Bloom & Lahey, 1978; Nes & Johansson, 

2015).  

 

Tydeliggjørende pedagogikk  
Når vi skal lære oss språk, må vi tilegne oss språkets enheter, regler og systemer. For å gjøre 

det kreves det at man kan oppfatte mye informasjon og trekke ut generell kunnskap om språk 

fra konkrete eksempler som blir tilgjengelig gjennom tale, tegn og skrift (Bloom & Lahey, 

1978; Nes & Johansson, 2015). I Karlstadmodellen blir tydeliggjørende pedagogikk både 
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brukt som alternativ supplerende kommunikasjon og som støtte til læring. Gjennom 

tydeliggjørende pedagogikk gjøres læringsinnholdet lettere å forstå gjennom at det 

synligjøres og klargjøres for barnet ved hjelp av former, strukturer, farger, skrift, tegn, og 

tale. Overskudd av informasjon og/eller den samme informasjonen gjennom flere kanaler 

samtidig vil bidra til å løfte frem hva som er viktig, og når det kan oppfattes via både huden, 

øyet og øret, blir det tydeliggjort. Dette forsterker og skaper flere muligheter til å lære. 

Tolking av auditiv informasjon er ofte utfordrende for alle med språkvansker, ikke bare for 

barn med hørselstap, og den visuelle evnen er ofte bedre enn den auditive. Det er en av 

grunnene til at man bruker bilder, skrift og tegn som støtte til tale i 

hverdagskommunikasjonen og som et verktøy for læring allerede fra spedbarnstiden. Tegn og 

skrift utfyller det talte ord og setninger, og med disse verktøyenes hjelp løfter vi frem det 

barnet skal lære seg. For noen barn blir også tegn som støtte en inngang til talespråket (Nes & 

Johansson, 2015). 

 

 

Kontinuitet 
Læring foregår hele livet, og beveger seg fra det ukjente til det kjente. I Karlstadmodellen er 

kontinuitet gjennomgående når det handler om tid, materiell og metodikk. De beste 

forutsetninger for å lære er når det er en sammenheng mellom hva vi allerede kan og det vi 

skal lære oss (Nes & Johansson, 2015). Det kreves mange repetisjoner og variasjoner for å 

kunne lære seg nye ting. Derfor har Karlstadmodellen et langtidsperspektiv, og 

språktreningen forankres i hverdagen hos de viktige voksne rundt barnet. Kontinuitet i 

materialet gjenspeiles av at det samme utstyret og materiellet kan brukes på ulike nivåer og 

fra de enkle til de komplekse øvelsene. Dette styres ut fra hvert enkelt barn, både hva som er 

målet med øvelsene, og hvilken metodikk man skal bruke. Materialet skal være interessant og 

fengende for barnet, og individuelle tilpasninger gjøres her som i alle andre sammenhenger. 

Ved at barnet er kjent med materialet, skaper dette en trygghet. Det som er kjent er med å på 

veien til å lære noe som enda er ukjent. Det samme gjelder kontinuitet og sammenheng i 

metodikk, dette kan skape forutsigbarhet, trygghet, motivasjon og er energibesparende for 

både barnet og de voksne. Dette er også veldig sentralt i overgangssituasjoner som fra 

barnehage til skole samt andre endringer i barnets liv (Nes & Johansson, 2015). 
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2.9 Familiesentrert nettverksmodell 
Det er gjennom møter og samhandling med andre mennesker at vi alle lærer og utvikler 

språket vårt, og alle som lærer språk, er avhengige av andre mennesker. I møte med andre vil 

man blant annet bli introdusert for ordene og ledetråder til den grammatiske oppbygningen. 

Barnet lærer og erfarer også nytten av språket, som kanskje er den sterkeste drivkraften i å 

lære å bruke språket. Språket er et middel for utvikling, handling og eksistens (Nes & 

Johansson, 2015)  

 

I Karlstadmodellen samles alle viktige personer rundt barnet i et nettverk hvor det skapes en 

helhet av de pedagogiske prinsippene. Ut fra foreldrenes ønske samles personer rundt barnet 

sammen i et frivillig, likeverdig samarbeid og partnerskap som skaper positiv energi og gir 

motivasjon. Familien er eksperter på eget liv og sitt barn, og barnet utvikler språket basert på 

sine egne behov og i sitt miljø. Det er derfor en selvfølge at det er familiens ønsker og behov 

som skal styre språktreningen i Karlstadmodellens familiesentrerte nettverk. Familien er også 

de mest stabile personene i barnets liv og bidrar til å sikre kontinuitet. Der fagpersoner vil 

følge barnet i perioder av gangen, vil familien og personer som er en del av barnets naturlige 

miljø være til stede i et langtidsperspektiv. Nettverket har også som målsetting å tilrettelegge 

for gode overganger for barnet til nye miljøer, for eksempel overgangen fra barnehage til 

skole. Deltakerne i nettverket og nettverket som samarbeidsform vil kunne gjøre overganger 

gode og muliggjør at det nye miljøet er ett skritt foran og implementerer de verktøy og 

strukturer som barnet er kjent med, og som fungerer godt (Ingemarsson & Ovstebo, 2008; 

Nes & Johansson, 2015).  

 

Nettverket har et langtidsperspektiv og en langsiktig visjon som alle deltakerne jobber 

sammen for å nå. Det å etablere et bærekraftig nettverk tar tid, hvor lang tid vil variere fra 

nettverk til nettverk. For å sikre effektivitet og at man kommer skritt for skritt nærmere målet, 

møtes deltakerne regelmessig hver 4 – 6 uke. Møtene skaper et forum hvor alle kan 

kommunisere konstruktivt og bestemme hva som er viktig i den kommende perioden, samt 

hvordan språktreningen kan bli en naturlig del av barnets hverdag og i alle miljøer. Dette 

forankres i lathunden. Fagpersoners kunnskap på spesifikke områder kan kombineres og 

samordnes med kunnskapen til de som er i barnets hverdagsliv. Det blir på den måten et nett 

når kommunikasjonskanalene er åpne og man begynner å jobbe målrettet sammen. Hver 

enkelts kunnskap om barnet har lik status, enten det er en fagperson eller en bestemor (Nes & 
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Johansson, 2015). Nettverket blir en arena hvor man har felles forståelse for hvordan barn 

lærer språk og hvordan man kan bidra og tilrettelegge for at barnet hele tiden skal ha 

progresjon og kontinuitet i sin utvikling. Nettverket kan på den måten bli et kraftfullt verktøy 

for å initiere endringer i de voksns atferd, bevissthet og tenkemåte som vil være med på å 

styrke og tilrettelegge for barnets utvikling (Ingemarsson & Ovstebo, 2008; Nes & 

Johansson, 2015).  

 

En absolutt forutsetning for denne suksessen er nettverkets bevissthet om tale og språk og 

barnets utvikling. Ved å bruke Karlstadmodellen og ha en sertifisert veileder i 

Karlstadmodellen vil nettverket ha tilgang til hvordan barnet lærer gjennom interaksjon med 

andre og hvordan mening blir formet av den sosiale konteksten den læres i. Gjennom 

nettverkets kreative problemløsning basert på kunnskap om barnet, miljøet og barns 

normalutvikling kan deltakerne sammen finne en god og hensiktsmessig måter å overkomme 

de hinder som er, og støtte og hjelpe barnet i sin utvikling. Alle nettverksgrupper er 

forskjellige, fordi deltakerne og barna er forskjellige. Deltakerne i gruppene har ulike roller, 

og hver og en er ansvarlig for sin del av lathunden. Nettverket er en arena for å skape 

empowerment og god struktur for samarbeidet, sikre kontinuitet og tydeliggjøre hva som er 

viktig og som fører til at de voksne kan være et skritt foran barnet. Det er en viktig arena for å 

sikre at man er på riktig vei (Nes & Johansson, 2015).  

 

2.10 Sertifisert veileder i Karlstadmodellen  
Grunnleggeren Irene Johansson har selv ansvaret for veilederutdannelsen som har blitt 

gjennomført 13 ganger (pr. 2018) i de ulike nordiske landene. Det finnes i dag veiledere fra 

og i Finland, Danmark, Island, Norge, Færøyene og Sverige. I Norge er det i 2018 51 

sertifiserte veiledere og flere under utdanning (IAKM Norge, u.å.; Karlstadmodellen, 2010) 

 

Utdanningens ytterste mål er å kvalitetssikre veiledning i Karlstadmodellen gjennom å 

utdanne personer som ønsker å veilede i tråd med Karlstadmodellens visjon og pedagogiske 

filosofi (Johansson, u.å).  
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Figur 1: Illustrasjon av hvordan en veileder i Karlstadmodellen kan påvirke gjennom å bli 

sertifisert veileder.  

 

Utdanningens nærmeste mål er at deltakerne skal bli gode coacher for andre, som igjen skal 

bli gode coacher for barn, ungdommer eller voksne som har språkvansker. Dette skjer 

gjennom individuelle reiser for hver og en av studentene i løpet av 122 uker (3 år). En coach 

har som oppgave å frigjøre menneskers iboende potensial gjennom positiv tenkning, 

oppmuntringer, utfordringer, være ett skritt foran, være innen rekkevidde, støtte og ta bort 

hindringer innenfor rammen av humanistisk læringsteori (Johansson, u.å).  

 

 
                        Figur 2: Viser veilederutdannelsens overordnede innhold og struktur (Johansson, u.å) 
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Innholdet i utdannelsen består av ulike moduler av språkets ulike områder som bringes videre 

inn i de andre modulene (figur 2), og bygger på fire spørsmål som en sertifisert veileder vil 

kunne besvare etter endt utdannelse: hvorfor, hva, et teoretisk hvordan og et praktisk 

hvordan. Modul 1 starter med å kunne besvare «hvorfor spørsmålet» og handler om 

verdigrunnlaget. «Hvorfor-spørsmålet» må kunne besvares først. Hvis man ikke kan svare på 

«hvorfor», vil ikke svarene på de andre spørsmålene ha noen sammenheng eller gyldighet. 

Verdigrunnlaget vil være med som en rød tråd gjennom hele utdannelsen (Johansson, u.å).  

 

«Hva-spørsmålet» vil bli besvart gjennom å lære og øve på å bruke ulike analysemetoder av 

videofilm og kartleggingsverktøy av alle språkets deler samt verdigrunnlaget. Basert på dette 

vil studenten finne ut hvor barnet er og hva som kan være det neste skrittet. Det «teoretiske 

hvordan» blir besvart på bakgrunn av verdigrunnlaget og den teoretiske metodikken. Det 

«praktiske hvordan» blir besvart på bakgrunn av verdigrunnlaget og den praktiske 

metodikken. Videre har utdannelsen en problembasert tilnærming hvor studentene tar med 

seg problemstillinger fra egen hverdag inn i de strukturerte diskusjonene som holdes. Hver 

student har også minst ett kasusbarn som vil bli videofilmet og analysert. Deretter blir det  

utarbeidet forslag til mål og materiell/metodikk som skal bli diskutert og forankret i 

nettverket hvor viktige voksne rundt kasusbarnet deltar (Johansson, u.å). 
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3 Metodedel 
 

3.1 Forskningsmetode og design  
En forskningsmetode kan forklares som den fremgangsmåten man velger for å komme frem 

til ny kunnskap og løse ulike utfordringer i forskningsprosessen. Valg av metode gjøres på 

bakgrunn av hva man ønsker å studere, og de forskerspørsmål man ønsker å belyse 

(Andersen, 2013). På bakgrunn av dette og ut fra rammene til studien har jeg valgt å 

gjennomføre en singelcasestudie. En casestudie kan beskrives som en grundig og helhetlig 

beskrivelse som genererer kunnskap som kan bidra til å belyse det man ønsker å undersøke. I 

denne studien er det undersøkt hva som skjer når viktige voksne rundt et barn på 5 år og 4 

måneder med moderat hørselstap mottar 3 veiledninger (4 ½ time totalt) med en sertifisert 

veileder i Karlstadmodellen og jobber med lathund-konseptet til Karlstadmodellen i 2 

måneder. Ved å benytte en casestudie vil man kunne gå i dybden og presentere en helhetlig 

analyse. Dette vil kunne gi tilgang til detaljert innsikt i den sosiale konteksten og 

utviklingsforløpet (Andersen, 2013). Gjennom å benytte ulike innsamlingsverktøy på ulike 

tidspunkt ble det samlet inn data som kan bidra til å beskrive hva som skjer i løpet av 

perioden. Oppmerksomheten rettes da mo en enhet, familien, og mange variabler. 

Sammenhengen mellom variablene vil deretter bli studert ut fra sin sosiale kompleksitet 

(Andersen, 2013). 

 

I studien er det benyttet et beskrivende induktivt design med målepunkter før, under og etter 

intervensjon (Andersen, 2013). Ved bruk av induktiv resonnering vil man ta utgangspunktet i 

enkelttilfeller og på bakgrunn av disse trekke generelle slutninger. Alle generaliseringer og 

slutninger ut fra utvalg til populasjon er induktive. Det samme gjelder slutninger knyttet til 

årsak og virkning. Idealet om absolutt og sikker kunnskap er erstattet med pålitelighet i 

uttrykte sannheter og relativ styrke (Kvernbekk, 2002). Teoriene om pragmatikk og barns 

pragmatiske utvikling kan beskrives som velutviklet, men det gjelder ikke barn med 

hørselstap og pragmatikk (Cummings, 2017; Most, Shina-August, & Meilijson, 2010). Det 

vil derfor være hensiktsmessig å kunne trekke ut essensen av komplekse sammenhenger, uten 

krav om gyldighet for andre beslektede caser, slik som beskrivende induktivt design tillater 

(Andersen, 2013). Ved å benytte målepunkter før, under og etter vil de funnene som fremkom 

på pretest fungere som referanse til de endringene som blir kartlagt gjennom målepunkter 
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under intervensjonen og til slutt ved posttest. På denne måten fungerer casen som sin egen 

kontroll (Kratochwill et al., 2013). Da studien er en pilot i sin karakter, ble de funn som 

fremkom sett i sammenheng med den forskningen som foreligger om pragmatikk og barn 

med moderat hørselstap og hvordan viktige voksne kan skape gode muligheter for at barnet 

skal utvikle seg. Ved å velge en caseorientering er det samlet inn rikelig med data gjennom 

kvalitative og kvantitative metoder og datakilder (Andersen, 2013). 

 

3.2 Rekrutteringsprosessen 
Rekrutteringsprosessen har vært lang og utfordrende. Da studien ble søkt inn til Regionale 

komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i november 2017 var 

alderskriteriet satt til 20 – 28 måneder. Informasjon om studien ble gitt til 

audiopedagog/audiograf ved sykehus i Oslo-området, med ønske videreformidling av 

informasjonen til mulige deltakere. Deltakere som ønsket mer informasjon eller ønsket å 

delta, ble bedt om å kontakte meg eller veileder. Beskjeden tilbake var at de hadde ingen som 

passet inkluderingskriteriet. Det ble derfor sendt inn tilleggssøknad til REK om å utvide 

alderskriteriet til å gjelde førskolebarn (fra 20 mnd.) og om tillatelse til å rekruttere gjennom 

internett, organisasjoner, PPT, Statped og lignende og i hele landet. De samme instansene ble 

igjen kontaktet med samme tilbakemelding. Videre ble spesialpedagogisk fagteam (0 – 6) år i 

alle bydelene i Oslo kontaktet for å høre om de hadde noen aktuelle som de kunne 

videreformidle informasjonen til. Dette ga heller ingen resultater.  

 

Videre ble Statped, Hørselshemmedes Landsforbund, Hørselshemmedes barns organisasjon, 

PPT i ulike kommuner og fylker, barnehage for barn med hørselstap, utadrettede tjenester for 

hørselshemmede og ulike hørselssentraler kontaktet. Informasjonen ble også videreformidlet 

gjennom en annen masterstudent som hadde kontakt med deltakere til et annet prosjekt. 

Tilbakemeldingene var at de ikke visste om barn som passet kriteriene, eller at de ikke ønsket 

eller hadde mulighet til å være behjelpelige med rekrutteringen.   

 

En hørselssentral/sykehus med oversikt og tett oppfølging av barn med hørselstap sendte ut et 

brev fra dem og la ved informasjonsskrivet om prosjektet til 6 foresatte med aktuelle barn. 

Det var gjennom denne kanalen rekrutteringen til slutt ga resultater.  
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De andre hørselssentralene hadde ikke en slik oppfølging og oversikt over aktuelle barn. En 

hørselssentral ga følgende tilbakemelding: «Dette er nok en umulig oppgave pr nå. Selv om 

jeg fikk ut data på diagnose og alder, som nevnt under her, så kan jeg ikke kryssjekke dette 

med vårt høreapparatregister. Jeg skal gjøre ett siste forsøk med å kontakte vår leverandør 

av høreapparatregisteret, for å sjekke muligheter der»- Audiograf. 

 

Da det var så utfordrende å komme i kontakt med familier, ble det i slutten av mai 2018 sendt 

inn en tilleggssøknad til REK om inkludering av alle former og grader av hørselstap og bruk 

av HA/CI. Familien til Billie meldte seg i juni 2018. 

 

Det er også noen instanser som ikke har vært villig til å hjelpe med rekrutteringen på 

bakgrunn av at dette er et masteroppgaveprosjekt. Dette finner jeg svært urovekkende og 

synd, da prosjekt kan ha en nytteverdi for deltakerne og være et utgangspunkt for evaluering 

av oppfølging og tilrettelegging for barn med hørselstap. Prosjektet har en prosjektleder og 

veileder fra Universitetet i Oslo, og er søkt inn, utformet og gjennomført i tråd med REK og 

UiO, noe som gjør at argumentasjonen for ikke å være behjelpelig ikke holder mål etter min 

mening. På bakgrunn av antakelsen om at barn med hørselstap ikke blir ivaretatt og får det 

tilbudet de har behov for, synes jeg det er dårlig at instanser ikke gir familier muligheten til å 

få veiledning og verktøy som kan ha en positiv innvirkning på barnets utvikling. Jeg har 

forståelsen for at det krever en innsats fra deres side, men ettersom dette dreier seg om 

instanser som skal hjelpe barn og deres familier, ser jeg ikke dette som så langt unna deres 

arbeidsbeskrivelser.  

 

Det har også vært mange hyggelige og hjelpsomme mennesker underveis.  

Hovedutfordringen i rekrutteringen har vært å komme i kontakt med familiene, da det virker 

som om hjelpeapparatet ikke har et godt nok system for registrering og oppfølging. Er det 

slik at barn med hørselstap av mild til moderat grad ikke får noen form for oppfølging? Settes 

det først i gang tiltak og oppfølging når barnet viser signifikante utfordringer, som 

forsinkelser i sin kommunikasjon?  

 

Statistisk sett skal det være et godt grunnlag for å få tak i et barn ut fra studiens kriterier, og 

gjennom nyfødtscreening bør alle barn med medfødt hørselstap være oppdaget (Nelson et al., 

2015). I dag vet vi at hørselstap påvirker barnets utvikling, og at utfallet har ofte en 

sammenheng med den hjelpen barnet og familien mottar (Cole & Flexer, 2016). Allikevel har 
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jeg kun kommet i kontakt med 11 barn som passer kriteriene, og som har fått direkte beskjed 

om studien i Østfold, Oslo og Akershus, Sørlandet og via grupper på Facebook. Det at man 

ikke ønsker å delta, respekterer jeg, men at ikke de som har ansvar for å ivareta disse barnas 

behov ikke vet hvor de er, finner jeg skremmende og bekymringsfylt.  

 

3.3 Utvalg av case 
For å finne aktuelle deltakere ble det utformet kriterier som ble ansett som viktige for å 

etablere en god case. Utvalget er et kriterieutvalg (Tjora, 2017), og det foreligger følgende 

inkluderingskriterier: 
- Barnet er i førskolealderen (fra 20 mnd.).  

- Barnet har et medfødt tosidig (mildt- moderat) hørselstap. 

- Hørselstapet er den eneste kjente vansken.  

- Barnet må bruke HA i minst 8 timer hver dag.  

- Foreldre og barn har norsk som morsmål og er enspråklige. 

Barnet/foreldrene kunne heller ikke motta andre tiltak under intervensjonsperioden bortsett 

fra det som regnes som normal stimulering og oppfølging. Foreldrene måtte også delta på tre 

veiledninger (hver fjerde uke i 1½ time med en sertifisert veileder i Karlstadmodellen) og 

jobbe aktivt etter mål og metoder som ble satt opp i lathunden i 2 måneder. Det var også 

ønskelig at andre viktige voksne rundt barnet deltok på veiledningen og jobbet etter lathunds-

konseptet, men dette var frivillig. Dersom det hadde vært flere som ønsket å delta og som 

fylte kriteriene, ville det barnet med flest viktige voksne som ønsket å delta i veiledningen og 

jobbe aktivt sammen med barnet, velges. Viktige voksne kan være foreldre, 

barnehagepersonell, annen familie eller andre voksne som har jevnlig kontakt med barnet og 

ønsker å delta. Ved at det er første gang det blir gjennomført, er det ønskelig å teste under 

optimale forhold. Det at flest mulig viktige voksne deltar i veiledningen og jobber ut fra 

lathund-konseptet, er også i tråd med Karlstadmodellens nettverksmetodikk.  

 

Kriteriene ble valgt på bakgrunn at det skulle gjenspeile en gruppe barn med hørselstap som 

ikke får like mye oppfølging som andre grupper hørselshemmede. Det er også en gruppe barn 

som man vet har behov for tilrettelegging. Fokuset på barn med høreapparat er mindre både 

når det gjelder intervensjoner og forskning (Halliday, Tuomainen, & Rosen, 2017; Tomblin 

et al., 2015). Ved å velge et barn på fra 20 måneder og oppover er det enklere å måle en 

eventuell effekt av Karlstadmodellen, ved at barnet allerede har et språk og kommunikative 
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ferdigheter som kan kartlegges før og etter intervensjonen. Barnet er også i en viktig 

utviklingsperiode, og det er derfor viktig at det eksisterer kunnskap om intervensjoner og 

tiltak.  

 

3.4 Beskrivelse av case  
Billie var 5 år og 4 måneder gammel da intervensjonen startet og 5 år og 8 måneder da 

posttesten ble gjennomført. Hørselstapet ble oppdaget på nyfødtscreening og har vært stabilt 

siden, men på grunn av øreproblematikk startet ikke Billie med høreapparater før ved 1 ½ års 

alder. Billie har siden ikke hatt noen problemer knyttet til bruk og bruker apparatene hele sin 

våkne tid, som under studien var på cirka 12 timer i løpet av dagen. I tillegg til Billie, mor og 

far består familien av et eldre søsken på 8 år og et yngre på under et år ved studiens 

gjennomføring. Det eldste søskenet vil bli omtalt som «søsken» videre i oppgaven. Begge 

foreldrene har gjennomført høyere utdanning, hvorav mor har gjennomført en 4-årig 

utdannelse og far en 5-årig.  

 

Da hørselstapet ble oppdaget, fikk de «God start»-tilbudet av Statped. Senere har de ikke fått 

noen spesiell oppfølging annet enn spesialpedagog i barnehage og tilrettelegging av 

lydmiljøet. De bruker noe tegn-til-tale, og da spesielt i overgangssituasjoner.  

I august 2018, ved studiens oppstart, hadde familien akkurat flyttet til ny by, og Billie 

begynte i ny barnehage. Familien er aktive deltakere i en overordnet samfunnsaktivitet som 

ofte finner sted i helgene hvor LENA målingene finner sted. Foreldrene hadde ikke noen 

tidligere kjennskap til Karlstadmodellen. 

I forbindelse med barnehagestarten har PPT har vært inne og veiledet personalet, og 

akustikkmålinger har blitt gjennomført. Barnehagen har tilrettelagt på bakgrunn av 

målingene, og de har også hengt opp plakater med tegn. Barnehagepersonellet hadde ikke 

noen erfaringer med barn med hørselstap fra tidligere. Forespørselen om å delta i prosjektet 

ble godt mottatt, og flere ansatte deltok. Barnehagen og foreldrene har vært veldig positive, 

engasjerte og imøtekommende og har deltatt aktivt på veiledningene og jobbet med lathunds-

konseptet til Karlstadmodellen under intervensjonsperioden.   
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3.5 Rekruttering av sertifisert veileder i 

Karlstadmodellen  
I gjennomføringen av intervensjonen ble det valgt å benytte en sertifisert veileder i 

Karlstadmodellen uten tidligere bekjentskap eller tilknytning til barnet, foreldrene eller 

barnehagen. I rekrutteringen henvendte jeg meg til en veileder og informerte om hva det ville 

innebære å gå inn som veileder, både muntlig og skriftlig. På bakgrunn av det valgte veileder 

og stille opp uten noen form for godtgjørelser.  

 

Rollen til veilederen var å veilede og forankre lathunden hos foreldrene og andre viktige 

voksne rundt barnet. Jeg og veileder har hatt et tett samarbeid hvor vi ble enige om og 

samarbeider rundt mål og materiell/metoder i lathunden basert på kartleggingsskjemaet og 

samtalen ved pretest. Videre var den kontinuerlige evalueringen som ble gjort på 

veiledningene og i etterkant viktig for å kunne tilby best mulig innhold i intervensjonen ut fra 

hvor deltakerne var. Da veileder takket ja til å stille opp, ble det bestemt faste tider til 

forberedelse og etterarbeid, og vi avtalte at dette ikke var noe vi diskuterte i andre 

sammenhenger enn dette.  

 

3.6 Studieforløpets gjennomføring 
 

Ved pretest ble det gjennomført 2 dager med LENA-målinger (lørdag og søndag) og en 

kartlegging av barnets kommunikative og språklige kompetanse gjennom 

foreldreformularene: LENA Developmental Snapshot (DS), Sjekkliste ordforråd, 

Observasjonsliste språklige handlinger samt foreldreskjema som kartlegger foreldrenes 

utdanningsnivå, søsken og barnets hørselshistorikk, vedlegg 6 (ble kun brukt på pretest). Av 

praktiske årsaker ble det gjennomført et facetime-møte i helgen før de første LENA-

målingene ble gjennomført. Her ble det gjennomgått bruk av LENA og tilhørende 

aktivitetsdagbok. Utfylling av DS, foreldreskjema og Observasjonsliste språklige handlinger 

ble administrert under facetime-møtet. De første LENA-målingene ble gjennomført helgen 

etter, hvor også sjekkliste ordforråd ble fylt ut. Kartleggingsskjemaene og samtale med 

foreldene ble utgangspunktet for utarbeidelsen av mål, materiell og metodikk, som senere ble 

forankret hos deltakerne på veiledningen.  

 



	 39	

Intervensjonen startet to uker senere. Foreldrene og fire fagpersoner fra barnehagen deltok på 

1 ½ time veiledning hvor Karlstadmodellen og pragmatikk ble introdusert. Videre gikk 

veileder igjennom hvert av målene med tilhørende materiell og metodikk som var satt opp i 

lathunden. Dette ble gjort for å sikre forståelse av hvorfor og hva de voksne skulle gjøre. Det 

ble også bestemt hvor ofte de skulle jobbe med de ulike delene, og hvem som hadde ansvaret. 

På de neste veiledningene deltok foreldrene og tre fra barnehagen. Ved neste veiledningstime 

fire uker senere ble arbeidet med lathunden evaluert, og ny lathund med nye mål og 

materiell/metodikk ble forankret hos deltakerne. Ved den siste veiledningstimen ble 

lathunden evaluert. På bakgrunn av hvor barnet var ved dette tidspunktet, og hva som hadde 

fungert bra, ble det utformet en lathund som skulle fungere som et arbeidsverktøy i tiden 

fremover. Denne ble ikke evaluert. 

 

LENA-målingen som skulle være etter veiledningstime nr. 3, måtte av praktiske årsaker 

forflyttes en uke. Posttest med to LENA-målinger (lørdag og søndag) og kartleggingen ble 

derfor forskjøvet en uke. Kartleggingsskjemaene ble administrert på samme måte som 

pretest. Til slutt hadde vi en avslutningssamtale hvor vi blant annet fokuserte på hvordan det 

hadde vært å delta og jobbe med lathund-konseptet. 

 

 

3.7 Innsamling, bearbeiding og analyse av data  
Ved å velge casestudie er det allerede etablert en grense for hvem og hva som inkluderes og 

hva som ekskluderes, men det er ikke gitt hvilke datagenereringer eller analysevalg man kan 

gjøre (Tjora, 2017). I studien ble dataene samlet inn over en 4-måneders periode med 

målepunkter før, under og etter intervensjonen. Det har blitt benyttet Language 

ENvironmental Analysis-målinger (LENA) og tilhørende aktivitetsdagobok, 

Observasjonsliste språklige handlinger, LENA Developmental Snapshot (DS), 

bakgrunnsinformasjon fra foresatte og Sjekkliste ordforråd (Gilkerson & Richards, 2008; 

LENA Research Foundation, 2018). 

 

Valg av metoder og analyser er preget både av faglige og praktiske hensyn. Studier som 

innhenter data gjennom ulike metoder, som i dette tilfellet, er både tidkrevende og genererer 

store mengder data som skal analyseres. Dette krever en del etterarbeid (Tjora, 2017). 
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Innsamlet data har hatt flere funksjoner og er blitt analysert på de måtene som ble ansett som 

mest hensiktsmessig. Det er valgt analysemetoder med ønske om å kunne beskrive dataene 

ved de ulike målepunktene. Med bakgrunn i barnets alder og den korte intervensjonsperioden 

har kartleggingsskjemaenes viktigste funksjon vært å skape et grunnlag for å tilpasse og 

utarbeide innholdet i intervensjonen, samt å beskrive de forandringer som har skjedd. De 

ulike dataene som ble samlet inn ved bruk av kartleggingsskjemaene, har blitt supplert med 

den informasjonen som kom frem gjennom samtaler med foreldrene, veileder og barnehage 

for å gi et individuelt tilpasset opplegg. Verktøyene brukt i innsamlingen har gitt både 

kvalitative og kvantitative data som belyser caset fra flere sider.  

 

Heldagsinnspillinger med LENA 
I studien ble det benyttet heldagsinnspillinger med LENA, som gir informasjon om barnets 

lyd og talespråklige miljø. Det er designet for å estimere interaksjonen mellom de voksne og 

barnet som bærer systemet i barnets naturlige miljø (Ford, Baer, Xu, Yapanel, & Gray, 2008; 

LENA Research Foundation, 2018).  

 

Digital Language Proscessor 0121 (DLP) 

For å samle inn informasjon om barnets lydmiljø har barnet gjennom hele dagen en vest eller 

en lomme på brystet av spesialstoff som er designet for å best mulig slippe gjennom lyd. I 

vesten eller lommen ligger det en Digital Language Proscessor 0121 (DLP), som er en 

spesialdesignet lydopptaker som tar opp barnets naturlige lydmiljø gjennom hele dagen (12 – 

16 timer). Barnet som bærer vesten, betegnes som nøkkelbarnet (key child). DLP ble deretter 

koblet til en dedikert datamaskin på UiO med LENA programvare V3.1.0. via en USB-kabel. 

Etter at lydfilen er overført vil den automatisk bli slettet på DLP-en (bruksanvisning DLP, 

vedlegg 4). 

 

LENA programvare V3.1.0. 

LENA programvare V3.1.0 analyserer lydopptaket og gir informasjon om antall turtakninger 

mellom nøkkelbarnet og voksne, vokaliseringer fra barnet, antall ord fra de voksne som igjen 

deles opp i manns- og kvinnestemmer, og om tale er utenfor eller innenfor hørbart område for 

barnet i løpet av innspillingsdagen. Det gir også informasjon om lyd fra tv, radio og andre 

elektroniske medier i barnets omgivelser samt støy og stillhet (Ford et al., 2008). Som støtte 

til lydopptaket førte foresatte en enkel dagbok over hvilke aktiviteter som foregikk i løpet av 
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dagen, og hvilke personer barnet var sammen med i løpet av innspillingsdagen (vedlegg 5). 

Målingene skjedde på en «normal dag» i helgene (LENA Research Foundation, 2016). Det 

var totalt sju målinger, to før intervensjonen, tre under intervensjonsperioden og to etter 

intervensjonen.  

 

 

 
Figur 3: LENA programvare V3.1.0, som viser oversikt over lydmiljøet fra en heldagsinnspilling time for time. 

Første raden viser lydmiljøet, som presenteres ved hjelp av ulike farger, der turkis = nær tale, blå= fjern tale, gul 

= TV og elektroniske medier, lilla = støy, grå = stillhet. På radene under vises barnets vokaliseringer, 

turtakninger og voksenord.  

 

For å gi en visuell og helhetlig oversikt over alle målingene ble det laget en tabell som 

presenteres i artikkelen. De utvalgte parameter som anes som viktig for å kunne si noe om 

mulige forandringer i løpet av perioden, turer, barneytringer, voksenord, skjermtid, 

innspillingstid, kontekst og deltakere.  
 

Kvalitativ samtaleanalyse 
Ut fra programvaren til LENA ble det hentet ut lydfiler (10 min) fra hvert opptak som ble 

transkribert, analysert og bearbeidet i det kvalitative analyseprogrammet NVivo 12 for å få en 

datareduksjon. Tidspunktet ble avklart med foreldrene ved pretest. Foreldrene ønsket at 



	42	

analysen skulle gjøres på ved leggesituasjonen, da de mente at dette var en god rutine å 

studere med tanke på interaksjon og bruk av språk. Det var også en situasjon de var 

komfortable med at ble lyttet til.  

 

Det ble valgt en fast fremgangsmåte for å plukke ut 10 minutter fra opptakene. Ved hjelp av 

aktivitetsdagboken ble tidsperioden for leggetid presisert. Ut fra programvaren til LENAs 

oversikt over 5-minutters-intervallene i det gitte tidsrommet ble det 5-minutters-intervallet 

valgt som viste flest turvekslinger, og deretter det neste intervallet (til høyre), totalt 10 

minutter. Hvis det intervallet som hadde flest turvekslinger var det siste på opptaket, eller at 

opptaket ikke varte i 5 minutter, ble det før valgt (til venstre).  

 

Transkripsjon 

Etter hvert som LENA-målingene ble gjennomført ble lydfilene hentet ut og transkriberte. 

Fordi fokuset i oppgaven er på pragmatikk, har transkriberingen ikke blitt gjort fonetisk. 

Transkripsjonen har først og fremst blitt brukt for å kunne analysere og bearbeide materialet 

samt fremstille de funn som fremkom gjennom bruk av det kvalitative analyseprogrammet 

NVivo 12. I selve analysen har jeg hele tiden forholdt meg aktivt til lydfilen, råmaterialet, 

noe som gjorde at det ikke stilles like strenge krav til transkripsjonen. For å sikre kvaliteten 

på transkripsjonen ble det transkribert 5 minutter ekstra på lydopptak pretest 1, som en pilot.  

Intervallet ble valgt ut fra nevnte fremgangsmåte og under den tidsperioden foreldrene 

allerede hadde gitt tillatelse til at ble lyttet til. Piloten ble kun benyttet for trening av 

transkribering og vil ikke være en del av det materialet som blir analysert.  

 

I gjennomføringen av transkripsjonene ble hele filen lyttet til sammenhengende før selve 

transkriberingen startet. Videre ble en og en ytring avspilt og transkribert. I noen 

sammenhenger ble ytringene spilt av flere ganger på grunn av utydelighet og at deltakerne 

snakket i munnen på hverandre. Etter at en lydfil var ferdig transkribert, ble den på nytt spilt 

av for å sikre at det ble gjort så presist som mulig. Alle transkripsjonene ble gjennomgått 

enda en gang før videre analysearbeid ble gjennomført. For å sikre deltakernes anonymitet 

ble det valgt at transkripsjonen skulle være på bokmål. Ved at analysen først og fremst ble 

gjort ut fra råmaterialet, anses valget å ikke ha en avgjørende påvirkning i analysen.  
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Analyseverktøy og fremgangsmåte 

Analyseverktøyene som er benyttet, er de samme som brukes i Karlstadmodellen i 

forbindelse med lathunds-arbeidet. Jeg har derfor noe erfaring med bruk tidligere, men da ved 

hjelp av video. Analyseverktøyene har blitt tilpasset til innsamlingsverktøyene, rammene og 

barnets alder samt hensynet til å kunne besvare problemstillingen. Analysene er gjort 

innenfor dialogstruktur (Initiativ og Respons), språklige handlinger og Topic Comment 

(TEA-Analyse). En del av forarbeidet for TEA-analysen var å analysere innholdet, 

semantikken, i samtalene.  

 

I analysearbeidet tok jeg for meg en og en analyse og fulgte fremgangsmåten gjennom alle 

målepunktene (vedlegg 9.). Jeg forholdt meg hele tiden aktivt til både transkripsjon og 

lydfiler. Deretter gjennomgikk jeg transkripsjon og koding for å se at bruken var konsekvent 

hele veien, før jeg gikk over på neste analyse. Da alle analysene var gjort, gikk jeg nok en 

gang igjennom alle transkripsjonene og vurderte de ulike valgene som var gjort opp imot 

hverandre og i sammenheng med de ulike analyseverktøyene. Nyansene og skillelinjene 

mellom hva som er hva, er ytterst små, og det har derfor vært viktig å holde seg de samme 

retningslinjene og tankemåtene gjennom hele materialet. Det finnes ikke noen klare regler for 

bruk av språk, og alle de nyansene i språket gjør at det ikke er ett rett svar. Det har derfor 

vært et tidskrevende og lærerikt arbeid, med mange vurderinger av hva som er korrekt å 

bruke. I løpet av analysearbeidet har jeg også tatt notater angående tolkninger som har funnet 

sted underveis. 

 

Fremstilling av resultatene fra samtaleanalysen 

Da samtalene var ferdig analysert i NVivo 12 ble det ved hjelp av ulike Crosstab Query 

hentet frem data av hvordan de ulike personene hadde blitt analysert innenfor de ulike delene 

av hver analyse ved hvert tilfelle. Dette var fortsatt en stor mengde data med mange variabler. 

Jeg valgte derfor ut de mest interessante og høyfrekvente innen topic-comment, 

dialogstruktur og språklige handlinger. Disse dataene ble ført inn i Excel versjon 16.16.9. for 

å gi en visuell fremstilling ved hjelp av ulike grafer. Disse presenteres i artikkelen. For å gi 

oversiktlige grafer over hele intervensjonsperioden var det nødvendig å lage en tabell med 

oversikt over deltakere og kontekst for hver samtale, og å kategorisere mor, far, og søsken 

innen samtalepartner, da de fleste samtalene er mellom Billie og en annen. For å få plass til 

alle målepunktene og de ulike variablene var det nødvendig å slå sammen de to målingene 

ved pretest til «pretest» og de to ved posttest til «posttest». Det eksisterer derfor 20 minutter 
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med samtaleanalyse ved pre- og posttest. I den visuelle fremstillingen ble det derfor en 

«dipp» under intervensjonsperioden da underlaget til analysen består av 10 minutter. Dette 

førte til et feilaktig bilde av forholdet mellom pre-/post- og intervensjonsperiode. Resultatet 

fra de 10 minuttene med samtaleanalyse ble derfor doblet, slik at grafene visuelt gir et mer 

korrekt bilde av hva har skjedd under studieforløpet.   

 

 

Kartleggingsskjemaene 
Kartleggingsskjemaene er utarbeidet med forhåndsdefinerte kategorier hvor foreldrene skal 

krysse av for hva barnet mestrer i ulike språklige utviklingsområder innen blant annet 

ordforståelse og språket i bruk. Dette innhenter systematisk og relevant informasjon om hva 

barnet mestrer (Gjems, 2010). 

 

LENA Developmental Snapshot (vedlegg 3) er et spørreskjema med 52 spørsmål som 

foreldrene besvarte i samråd med meg. Dette ble i studien gjort på pretest og posttest. DS er 

basert på viktige milepæler i barnets språkutvikling og er utarbeidet for å innhente 

informasjon om barnets reseptive og ekspressive språk for å danne et bilde av barnets 

språklige og kognitive utvikling. Det er statistisk validert for barn i aldersgruppen 2 – 36 

måneder (Gilkerson & Richards, 2008). Ved at barnet i studien er eldre enn de vi finner i 

normdata, vil ikke resultatet sees opp mot normgruppen.  

 

Observasjonsformular språklige handlinger (vedlegg 7) er et avkrysningsskjema som 

foresatte skal fylle ut, basert på hva de mener barnet kan av språklige handlinger. Dette ble 

gjennomført sammen med meg før og etter intervensjonen. Under gjennomgangen ble det 

ikke spesifisert på hvilken måte Billie gjør og behersker de ulike språklige handlingene. 

Heller ikke om hen utfører dem i ulike situasjoner og sammenhenger, eller om de gjøres med 

ulike personer. Skjemaet er en del av Karlstadmodellens kartleggingsverktøy og blir evaluert 

hver 6. måned. 

 

Sjekkliste ordforråd (vedlegg 8) er et foreldrebasert avkrysningsskjema om barnets 

kommunikative og språklige ferdigheter. Foreldrene besvarte skjemaet på egen hånd etter at 

skjemaet ble introdusert på pretest-møtet. Det ble åpnet for at foreldrene kunne stille 

spørsmål hvis noe var uklart. På bakgrunn av at dette er en ganske så omfattende jobb fikk 
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foreldrene utdelt det samme dokumentet ved posttest. De gjennomgikk skjemaet og krysset 

av hvis Billie behersket flere ord og kommunikative ferdigheter.  

 

Et kartleggingsskjema vil ikke fortelle hva man skal jobbe videre med, men er et nyttig 

verktøy når man sitter med kompetanse om hvordan man styrker og tilrettelegger for barnets 

utvikling, som i dette tilfellet. Når man svarer på skjemaene, må man kunne omgjøre barnets 

handlinger eller kompetanse til å passe kategoriene. Det vil da utøves en del skjønn, og 

foreldrene vil forholde seg til den kunnskapen de har om barnet og innholdet i skjemaene 

(Gjems, 2010). 

 

Resultatet fra kartleggingsskjemaene har blitt brukt som en statusvurdering før og etter 

intervensjonen. Spørsmålene og foreldrenes svar har først og fremst vært et viktig bidrag for 

å bli kjent med hvor barnet er, og hva det kan være aktuelt å jobbe videre med under 

intervensjonsperioden for å gi et individuelt tilpasset opplegg. Resultatene har derfor hatt en 

viktig kvalitativ verdi og blitt analysert for å bruke i intervensjonen. De spørsmålene som 

foreldrene mente at Billie enda ikke mestret ved pretest av språklige handlinger og DS, er 

presentert i artikkelen. Her viser jeg også hva status var ved posttest. For at resultatene fra 

Sjekkliste ordforråd skulle bli mer oversiktlig, ble det ført inn i Excel. På grunn av 

plass/antall ord blir utdypende resultater fra sjekkliste ordforråd presentert som vedlegg 

(vedlegg10.). 

 

 

3.8 Reliabilitet og egen posisjon  
Forskeren vil innenfor all samfunnsforskning ha et engasjement i det som forskes på. Dette 

engasjementet kan være med på å påvirke prosjektet og blir ofte omtalt som støy. Det vil også 

være nødvendig å ha forkunnskaper og forforståelse om det man skal studere. Samtidig er det 

viktig at man er åpen og har evnen til å justere forståelsen underveis. Støy kan derfor anses 

som helt nødvendig, men det vil være viktig å synliggjøre og tydeliggjøre egen posisjon og 

engasjement for å øke reliabiliteten (Tjora, 2017).   

Valget om å gjennomføre dette prosjektet er gjort på bakgrunn av min kjennskap til, 

spesifikke tro på og interesse for Karlstadmodellen. Jeg ble ferdig utdannet sertifisert veileder 

i Karlstadmodellen våren 2018. Jeg har derfor god kjennskap til Karlstadmodellen, som har 

vært avgjørende for gjennomføringen av studien. Det eksisterer en forventing om at 
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Karlstadmodellen vil kunne bidra til en positiv utvikling for barn med hørselstap og gi 

kunnskap og verktøy til de voksne. Dersom ikke forventningen hadde vært til stede, ville jeg 

ikke valgt å gjennomføre prosjektet. Samtidig er jeg bevisst på dette og tilstreber at dette ikke 

skal overskygge funn og tolkninger i oppgaven. Forforståelse vil alltid eksistere, men 

gjennom å benytte ulike og anerkjente innsamlingsverktøy samt åpenhet og gjennomsiktighet 

i prosessen vil resultatene gjenspeile prosessen og utviklingen (Dalland, 2012). Dataene er 

også generert fra ulike metoder som bidrar til å blant annet bekrefte reliabiliteten til funnene 

(Tjora, 2017). 

 

For å styrke studiens reliabilitet var det viktig at veiledningen skulle gjennomføres av en 

annen sertifisert veileder i Karlstadmodellen. Valget om å ha en ekstern veileder ble gjort for 

å kunne tolke de funn som fremkommer mest mulig objektivt og nøytralt. For tett relasjon og 

samarbeid mellom forsker og deltakere vil kunne overskygge eller overtolke funn som ikke er 

hensiktsmessig blant annet for studiens reliabilitet. Samtidig var det nødvendig med innsikt i 

hva det veiledes om, gjennomføringen og hvordan det hele blir møtt av deltakerne for å 

kunne utforme innholdet i intervensjonen, og for å tolke, analysere og diskutere resultatene. 

Det ble derfor satt opp tid til samtaler og evaluering sammen med veileder. Ved å velge en 

tilfeldig veileder kan veiledningen anses å være representativ for veiledning av sertifiserte 

veiledere i Karlstadmodellen, selv om den jobben man gjør alltid vil påvirkes av personlige 

egenskaper og tidligere erfaringer (Tye-Murray, 2015). Det at Karlstadmodellen er en modell 

og ikke en metode, åpner også opp for større variasjoner i veiledning og innhold for å kunne 

tilby et individuelt tilpasset tilbud til barnet og familien innen for modellens rammer. Det var 

første ganen veilederen veiledet i en studie, og det ble formidlet mye informasjon på kort tid. 

Dette kan ha ført til at prosesser ble fremskyndt for å komme igjennom opplegget. Dette er en 

viktig observasjon og refleksjon med tanke på til studiens resultater og utforming av nye 

studier.  

 

I kvalitative studier anbefaler Tjora (2017) å stille spørsmålet om de samme resultatene hadde 

fremkommet hvis en annen forsker hadde gjennomført det samme prosjektet. I denne studien 

er det en del personlige faktorer hos både deltakere, forsker og veileder i Karlstadmodellen 

som har vært med å sette sitt preg på og forme studien. Det har blitt forsøkt å beskrive 

forhold som har vært til stede internt i studien gjennom hele forløpet. Ved å synliggjøre og ha 

åpenhet om gjennomføring og dele den informasjon som ikke går på bekostning av 

personvernet, har andre muligheten til å gjennomføre lignende studier. Jeg har brukt 
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detaljerte beskrivelser gjennom hele forløpet for å styrke oppgavens reliabilitet. Det er også 

blitt brukt anerkjente og ulike innsamlingsverktøy som bidrar til å øke reliabiliteten (Lund, 

2002). Hvis det hadde vært ressurser og en annen person tilgjengelig til å gjennomføre 

analysene, og spesielt den kvalitative samtaleanalysen, hadde det vært med på å øke studiens 

reliabilitet ytterligere. 

 

Dataene fra LENA-målingen regnes som mest reliable hvis innspillingstiden er på mellom 10 

og 16 timer (Aragon & Yoshinaga-Itano, 2012). I studien var det to målinger under 10 timer 

(intervensjon 1; 09.45 og posttest 2; 09.58) og fem over. Målingene var allikevel svært nær 

opptil 10 timer og har blitt analysert både kvalitativt og kvantitativt. På grunn av studiens 

design og innsamlet data gjennom flere verktøy anses det ikke at opptak under 10 timer har 

vært med på å svekke reliabiliteten av LENA. Studiens resultater kunne med fordel ha 

fremstilt og tydeliggjort de forandringer som har skjedd gjennom bruk av statistiske 

bearbeidinger, men dette har ikke blitt gjort på grunn av manglende kunnskap og ressurser. 

Dette ville kunne økt resultatenes pålitelighet ytterligere.  

 

 

3.9 Validitet  
Validitet handler om i hvilken grad resultatene som har fremkommet i studien, er gyldige. I 

den sammenhengen pleier man å diskutere studiene til interne og eksterne validitet. Intern 

validitet omhandler gyldigheten av en studie med tanke på utvalget og fenomenet man har 

undersøkt, mens ekstern validitet er knyttet til om og i hvilken grad resultatene kan overføres 

til andre utvalg og situasjoner (Lund, 2002). 

 

Ved at denne studien kun undersøker ett case, er det behov for flere og større studier som 

strekker seg over lengre tid før man med større sikkerhet kan si at dette kan gi resultater for 

andre. Allikevel har deler av studien innhold som kan tenkes å ha verdi for andre beslektede 

caser. Gyldigheten for andre økes også på bakgrunn av at Karlstadmodellen har en 

individuell tilnærming. Det kan derfor være tenkelig at modellen vil kunne ha en positiv 

påvirkning på andre voksne rundt et barn med hørselstap, fordi en sertifisert veileder i 

Karlstadmodellen vil kunne tilrettelegge slik at de voksne rundt barnet får den bevisstheten, 

kunnskapen og kompetansen de har behov for. Samtidig er det mange faktorer som kan være 

med å påvirke at det ikke blir slik. Kompleksiteten til hvert individ og viktige personer rundt, 
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gjør at forskningen på dette feltet er utfordrende. Det er mange faktorer som kan bidra til en 

positiv utvikling og motsatt (Lund, 2002). Det er allikevel behov for flere studier som 

inkluderer flere deltakere, strekker seg over lengre tid og har forskingsdesign som gjør at man 

kan undersøke hva som forårsaker en positiv utvikling. Det er også viktig at det tilbys 

intervensjoner med noe ulike arbeidsmåter slik at barnet og familien kan velge og få dekket 

akkurat deres behov. Får å øke den eksterne validiteten er det gitt en grundig beskrivelse og 

åpenhet rundt hele prosessen slik at leseren kan avgjøre om dette kan være gjeldende for 

andre. Dette kalles analytisk generalisering (Skogen, 2006).  

 

I studien er det brukt foreldrebaserte kartleggingsskjemaer for å undersøke hva et barn kan 

ved to ulike tidspunkt. De fleste standardiserte tester er ikke designet for å kunne bruke i 

retesting i en så kort tidsramme. Testing krever også mer av barnet gjennom at barnet må 

svare på spørsmål eller løse oppgaver som vil gi et øyeblikksbilde av hva barnet mestrer her 

og nå (Gjems, 2010). Det ble derfor ansett som mer hensiktsmessig å benytte 

kartleggingsverktøy som gir innblikk av hva barnet kan ved hjelp av foreldrenes resonnering 

rundt de ulike spørsmålene. Svarene vil selvfølgelig være påvirket av deres bevissthet og 

oppfatning ved det aktuelle tidspunktet. Samtidig vil man kunne få innsikt utover hva barnet 

kan «her og nå» og i ikke i en kontekst som kan være ny og annerledes for barnet. 

Bevisstheten rundt språk vil kunne naturlig økes fordi de har vært gjennom en intervensjon 

med fokus på språk. Det er derfor viktig at man har andre verktøy for å kunne se om det er en 

forandring. Denne bevisstheten kan selvfølgelig gå begge veier. Studiens gyldighet vil derfor 

være større ved bruk av kartleggingsskjemaer enn standardiserte tester (Gjems, 2010; Lund, 

2002). 

 

Da studien først ble utformet og søkt inn til REK var alderskriteriene 20 – 28 måneder. Dette 

gjenspeiler kartleggingsverktøyenes aldersnivå. Da man ikke kom i kontakt med aktuelle 

deltakere, ble alderskriteriet justert til alle førskolebarn fra 20 måneder, men det ble ikke søkt 

om å få bruke andre kartleggingsverktøy for eldre barn. Det ville blant annet vært aktuelt å 

benytte kartleggingsverktøyet «Children's Communication Checklist - Second edition» 

(CCC-2) av Dorothy Bishop som finnes i norsk versjon fra 2011. CCC-2 er foreldrebasert og 

vurderer barns pragmatiske og muntlige språk i alderen 4:0 – 11:16 år (Pearson Assessment, 

u.å.). Kartleggingsverktøyene som var godkjent for bruk i studien ble tilpasset, og resultatene 

ble sett i lys av dette for å veie opp for at det ikke ble søkt inn godkjenning for bruk av CCC-

2. 
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LENA-metoden er enda ikke validert på norsk, og i de land det foreligger validering er dette 

på yngre barn enn Billie (Canault, Normand, Foudil, Loundon, & Thai-Van, 2016; Gilkerson 

et al., 2015; Schwarz et al., 2017; Weisleder & Fernald, 2013). En norsk validering på Billies 

aldersgruppe ville bidratt til å styrke validiteten ytterligere. Den norske oversettelsen av DS 

burde også vært evaluert i forhold til bruken av begreper og norsk grammatikk. Det som er 

med på å styrke resultatenes valdidet fra LENA, er at det er gjennomført sju opptak, og at de 

er analysert kvalitativt og kvantitativt.  

 

3.10 Etiske overveielser og håndtering av innsamlet data 
 

Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 

(REK), og følger godkjenningen og anbefalinger av søknaden, vedlegg 11 & 12.  

 

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har 

utarbeidet etiske retningslinjer som ligger til grunn og har bidratt til å utforme oppgaven. 

Retningslinjene har vært veiledende i valg og refleksjoner rundt forskningsprosessen i alle 

deler (Retningslinjer - NESH, 2016). 

 

Ut fra valg av datagenereringsmetoder vil det oppstå ulike etiske utfordringer. Det kreves 

derfor at det foreligger en etisk sans implisitt i hele prosessen (Tjora, 2017). I 

gjennomføringen av prosjektet har det vært mange personer involvert, og det har vært mange 

etiske overveielser i møte med de ulike menneskene og behovene. Ut fra rammene til 

prosjektet og i tråd med de etiske retningslinjene og REK-godkjenningen har det hele tiden 

blitt gjort tilpasninger for å ivareta de involverte etter beste evne (Retningslinjer - NESH, 

2016). Det har vært en overveielse mellom viktigheten av å gjennomføre et strikt 

forskningsopplegg som ble utformet uten å kunne ta med de ulike faktorene som ulike 

mennesker som deltar, bringer inn, og det å gi dem et opplegg som passer deres hverdag og 

behov.  

Jeg har hele tiden vært opptatt av å etablere en god, åpen relasjon. Jeg har også hatt et ønske 

om at deltakerne skulle oppleve deltakelsen som hensiktsmessig og ikke som en for stor eller 

unødvendig påkjenning. Deltakerne har vært oppfordret til å endre sin tankemåte og atferd 

under perioden, men det har hele tiden vært stilt spørsmål om dette virker fornuftig, og 
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hvordan det best mulig kan tilpasses til dem og deres hverdag. For at deltakelsen skulle 

oppleves som nyttig har det vært viktig å prøve å formidle en forståelse for hvorfor de mottar 

den veiledningen de gjør, og for det de skal jobbe med i hverdagen.  

 

Frivillig, informert, fritt og uttrykkelig samtykke 

Informasjonsskrivet (vedlegg 1) om hva deltakelse i studien innebærer, har blitt gitt til 

foreldrene og barnehagen. Barnehagen fikk spesifisert og tydeliggjort skriftlig og muntlig hva 

deltakelse innebar for deres del. Barnehagen har ikke skrevet under på en samtykkeerklæring 

da de deltar mer indirekte i prosjektet. Etter rådføring med veileder ble dette sett på som 

tilstrekkelig med tanke på barnehagens deltakelse. Deltakelsen til familien er det som utgjør 

selve grunnlaget til masteroppgaven og datainnsamlingen, og det er de som har hatt den 

største påkjenningen ved deltakelsen. Det har derfor vært viktig å løfte frem flere ganger at 

deltakelsen er frivillig. Dette er gjort både muntlig og skriftlig. Foreldrene har skrevet under 

på samtykkeerklæringen (vedlegg 2.) ved egen og Billies deltakelse, ved at hen er under 15 år 

(Retningslinjer - NESH, 2016). Det er tydeliggjort at frivillig deltakelse innebærer at en selv 

bestemmer over egen medvirkning, lengde og vilkår for deltakelse. Deltakere kan når som 

helst trekke sitt samtykke og avbryte deltakelsen uten å oppgi noen grunn. Dersom man 

trekker deg, vil alle opplysninger om personen bli slettet, og de vil ikke bli benyttet. Det er 

også viktig at informasjonen som samles inn, kun vil bli brukt på den måten som er informert 

om og samtykket til (Retningslinjer - NESH, 2016). 

 

All informasjon har blitt behandlet og er oppbevart konfidensielt og i tråd med gjeldende 

regler for personvern ved Universitetet i Oslo, i låsbart brannsikkert skap ved Instituttet for 

spesialpedagogikk, Universitet i Oslo. Etter at hvert LENA-opptak har blitt gjennomført, har 

foreldrene valgt om opptaket skal bli analysert eller bli slettet med en gang. DLP-en har blitt 

sendt mellom foreldrene og student med posten «Norgespakken med sporing». Det er heller 

ikke mulig å spille av opptaket på DLP-en. Etter at LENA-målingen ble gjennomført, ble 

opptaket overført til en dedikert datamaskin med LENA-programvare uten tilkobling til 

internett. Når opptaket er ferdig overført, slettes opptaket automatisk. Lydfilene ble kun lyttet 

til i den situasjonen som var avklart mellom student og foreldre i barnets hjemmemiljø.   

Uvedkommende eller personer som ikke er ansatte i prosjektet, har ikke tilgang til det 

avkodede materialet. Det avkodede materialet er anonymisert og bevares adskilt fra 

samtykkeerklæring og andre eventuelle dokumenter hvor barnets identitet framgår. Alt 
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materiale vil bli slettet og destruert den datoen som er avtalt med Regionale komiteer for 

medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).  

 

I presentasjon av resultater er all informasjon som kan identifiseres som personopplysninger 

anonymisert. Det har vært reflektert over og diskutert hvilke opplysninger som har relevans 

for oppgaven, og hvilke som skal utelates for å sikre deltakerens anonymitet. Det ble på 

bakgrunn av dette valgt å gi barnet et fiktivt kjønnsnøytralt navn og benytte «hen». Dette for 

å sikre at personvernet er ivaretatt og antakelsen om at barnets kjønn ikke har påvirket 

gjennomføringen og resultatet til studien. Videre har kun opplysninger med høy relevans blitt 

presentert om resten av deltakerne.  

 

Alle som deltar, har informasjonskrav, det vil si rett til å søke om å få innsikt i og ta del i 

informasjonen angående prosjektet og få rettet eventuelle feilaktige personopplysninger 

(Retningslinjer - NESH, 2016).  
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4 Avsluttende kommentar  
 

Singelcasestudier har som sin styrke at de kan bidra med å finne den «beste evidensbaserte 

praksisen» og ikke hva som vil fungere på gjennomsnittet, som mange andre design og 

metodetilnærminger gjør (Kratochwill et al., 2013). Samtidig får vi bare innsikt i et 

case/individ, noe som gjør at det er behov for flere studier med det samme designet for å vite 

om man vil se de samme resultatene.  

 

Studiens varighet er kort når det kommer til å øke bevissthet, gi kunnskap og endre atferd 

knyttet til å være en voksen som skal se, benytte og være en hjelpende og støttende hånd for 

barnet. Dette er en prosess hvor hver av deltakerne i veiledningen har hvert sitt startpunkt og 

beveger seg i hver sin hastighet. Veileders jobb i en slik situasjon er krevende, da hver og en 

har sin forståelse som veileder ikke er kjent med, eller har tid til å kartlegge for å kunne gi 

direkte hjelp i den individuelle prosessen. Det samme gjelder utarbeidelsen av mål og 

metodikk som passer til Billie og som hen trives med. For å kunne tilpasse og ta høyde for 

dette har Karlstadmodellen et langtidsperspektiv med en kontinuitet og struktur som gjør at 

man kan ta høyde for individuelle faktorer, prosesser og reiser. Derfor bør også studier 

strekke seg over lengre tid og ha en individuell tilnærming.  

 

Studien har blitt gjennomført etter beste evne og ut fra de ressurser som har vært 

tilgjengelige. Det er behov for flere og lengre studier av intervensjoner rundt barn med 

hørselstap.  
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Sammendrag 

Artikkelen presenterer innholdet og resultatene av en singel-case intervensjonsstudie hvor 

viktige voksne rundt et barn på 5 ½ år med moderat hørselstap har jobbet med deler av 

Karlstadmodellen, som er en diagnosenøytral og helhetlig språkstimuleringsmodell. 

Intervensjonsfokuset var på hvordan man bruker språket, altså pragmatikken. De voksne har 

mottatt veiledninger med en sertifisert veileder i Karlstadmodellen og jobbet i tråd med 

lathunds-konseptet (periodeplan) i 2 måneder. Language ENvironmental Analysis (LENA) 

har blitt brukt før, under og etter intervensjonen for å undersøke Billies lyd- og talemiljø 

kvalitativt og kvantitativt. Resultatene viser en positiv utvikling og økning knyttet til bruken 

av språk. 

 
Nøkkelord: Karlstadmodellen, hørselstap, pragmatikk, intervensjon, LENA, språkutvikling, 
språk, samtale.  
 
 
The Karlstad Model – We need more than words  
This article presents the content and results of a single-case intervention study in which 

important adults around a 5 ½ year old child with a moderate hearing loss have worked with 

parts of the Karlstad Model, which is a diagnostic-neutral and holistic language stimulation 

model. The intervention focus was on how to use the language, pragmatics. The adults 

received guidance with a certified supervisor and worked with the lathund-concept (period 

plan) for 2 months. Language ENvironmental Analysis (LENA) has been used before, during 

and after the intervention to examine the how the child´s natural quantitative audio and 

speech home environment have changed, total of 7 recordings. In every recording, 10 min of 

the conversation have been analyzed qualitatively within dialog structure, topic-comment and 

speech acts. The feedback from the participants and the qualitative and quantitative results 

show a positive trend in relation to the use of language. 
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Introduksjon 

Vi trenger mer enn bare ord når vi skal lære språk. Det er like viktig å lære hva språket kan 

brukes til og hvordan det kan brukes, som hva de ulike ordene og setningene betyr og 

hvordan de bygges opp (Høigård, 2013). For barn med nedsatt hørsel vil hørselstapet være et 

usynlig akustisk filter som kan forvrenge, redusere eller eliminere innkommende lyd til 

hjernen, spesielt hvis lyden kommer fra litt avstand (Cole & Flexer, 2016). Varierte 

lytteforhold og bakgrunnsstøy vil påvirke taleoppfattelsen, og barnet ikke får like mange 

naturlige erfaringer og repetisjoner som andre barn. Dette får konsekvenser for tilegnelsen av 

språk, som igjen påvirker akademisk og psykososial utvikling og fungering (Tomblin et al., 

2015; Tye-Murray, 2015). 

 

Det eksisterer et behov for intervensjoner for barn med nedsatt hørsel 

I over 10 år har screeningen av hørsel vært en del av nyfødtprogrammet i Norge (innført i 

2008). Dette gjør at hørselstap blir bekreftet kort tid etter fødsel sammenlignet med tidligere. 

Vi har derfor en gyllen mulighet for å kunne gi tidlig intervensjon, som blant annet bør 

inneholde tett oppfølging, informasjon og kunnskap til foreldrene, individuelle pedagogiske 

tiltak og hørselsteknologi som høreapparat (HA) eller cochlea implantat (CI) for å 

optimalisere tilgangen til lyd (Edwards, 2016; Helsedirektoratet, 2017; Muse et al., 2013; 

Stach, 2009). Nyfødtscreeningen muliggjør tidlig intervensjon som ivaretar familien og 

minsker de utfordringer vi vet at hørselstap har (Tomblin et al., 2015). Evalueringen knyttet 

til innføringen av nyfødtscreening i Norge og andre lignende rapporter påpeker at hvis 

hørselsscreening skal ha noen verdi, må det eksistere god praksis og oppfølging i etterkant 

(Huseby kompetansesenter, 2011; Muse et al., 2013).  

 

Tomblin et al. (2015) fremhever følgende tre faktorer som viktige for barn med hørselstap: et 

miljø som tilrettelegger for gode lyttemuligheter, varighet og konsistens i bruk av høreapparat 

samt egenskaper hos omsorgspersoner, som evnen til å tilpasse språket (barnerettettale) og 

skape et rikt og variert språkmiljø (Moeller & Tomblin, 2015; Romeo et al., 2018). Det vil 

derfor være hensiktsmessig å velge en intervensjon som er godt etablert og som kan gis 

direkte etter at hørselstapet er bekreftet. I tillegg bør det velges en intervensjonsform som 

inneholder mange viktige faktorer som forskningen fremhever kan ha positiv effekt for barn 

med hørselstap (Muse et al., 2013). I denne pilotstudien er det derfor valgt å benytte deler av 

Karlstadmodellen.  
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Karlstadmodellen – en modell for språkstimulering fra barnet er nyfødt 

Karlstadmodellen er en diagnosenøytral og helhetlig språkstimuleringsmodell som bygger på 

humanistisk læringsteori. Modellen ser viktigheten av å inkludere alle viktige personer i 

barnets omgivelser i et familiesentrert nettverk som danner et partnerskap og et likeverdig 

samarbeid rundt barnet. Målet er at de voksene skal vokse i bevissthet, kunnskap, energi og 

styrke slik at de kan sikre at barnet hele tiden har kontinuitet i sin utvikling. Modellen vil 

skape et miljø som ser på barnet som et aktivt subjekt og skaper, forventer og gir barnet 

muligheter til å lære og utvikle seg i et tempo som passer barnet. Gjennom bevisste og 

kunnskapsrike voksne som skaper gode situasjoner, kan barnet også vokse og bli en 

kompetent regissør i eget liv (Nes & Johansson, 2015). 

 

Modellen omfatter alle språkets modaliteter (Bloom & Lahey, 1978) og arbeider metodisk og 

strukturert ut fra hvert enkelt barn, ungdom eller voksne som har behov for språktrening. Alle 

barn skal lære gjennom sine styrker i et bevisst og kunnskapsrikt miljø som tar barnet i 

hånden og viser barnet hva som er det neste skrittet på dets individuelle reise (Feuerstein, 

Klein, & Tannenbaum, 1991; Vygotskij, 1978). For å utvikle talespråk anser 

Karlstadmodellen persepsjon av tale som grunnleggende, og som en forutsetning for 

produksjon av tale. Lytting, synliggjøring og tydeliggjøring av språket er derfor sentralt i alle 

fasene i språkutviklingen og i tilegnelsen av alle delene av språket. Modellen har metodikk 

og metoder som anses som viktige og sentrale for å støtte barnet til å overkomme eller 

minske de utfordringene et hørselstap medfører (Johansson, 2001a, 2001b, 2001c, 2015; 

Johansson, 2018). 

 

Språk – et verktøy for tanker og å kunne påvirke 

Språkutvikling kan beskrives som en reise som starter fra barnet blir født og varer ut hele 

livet. Grunnlaget og fundamentet tilegnes i de tidlige barneårene og blir videreutviklet 

gjennom hele livet på bakgrunn av det livet hver og en lever. I denne livslange kontinuerlige 

prosessen, skal man hele tiden være i bevegelse mot stadig mer avanserte språklige 

ferdigheter og innsikter (Nes & Johansson, 2015). Kommunikasjon er i følge Vygotsky 

utgangspunktet for språkutviklingen, og det handler om den påvirkningen vi mennesker har 

på hverandre (Jörgensen, 1995). For å kunne påvirke er språket det viktigste redskapet vi 

mennesker har. Gjennom tale, tegn eller skrift gjør vi språket til et viktig verktøy til å kunne 

påvirke andre, og selv bli påvirket. Språket er abstrakt kunnskap som kan deles inn i form, 

innhold og bruk (Bloom & Lahey, 1978). Innholdet er det vi i lingvistikken kaller 
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semantikken, som dreier seg om meningen eller betydningen av ord og setninger. Formen er 

den måten vi bygger opp talte ord ved hjelp av fonem, det skrevne ordet ved hjelp av grafem 

og tegnene ved hjelp av kirem. Videre kan vi sette sammen ord med korrekt form, syntaks, og 

innhold, semantikk, til grammatikk som gjør at vi kan bruke språket til å fjerne oss fra «her 

og nå» og i tillegg snakke om fremtid og fortid. For å kunne påvirke vår(e) samtalepartner(e) 

og våre omgivelser og gjøre oss forstått trenger vi også å vite hvordan vi skal bruke språket. 

Det er dette som er pragmatikk (Bloom & Lahey, 1978; Johansson, 2015; Kristoffersen, 

2005).  

 

Språkfokuset i intervensjonen  

I denne studien handler innholdet i intervensjonen om pragmatikk. Etter intensjonen er den i 

samsvar med Karlstadmodellen. Forskningen på pragmatikk hos barn med nedsatt hørsel kan 

beskrives som mangelfull sammenlignet med andre lingvistiske felt. De studiene som finnes, 

impliserer at barn med hørselstap har utfordringer med pragmatikken (Most, Shina-August, & 

Meilijson, 2010; Thagard, Hilsmier, Easterbrooks, & Thagard, 2011; Tye-Murray, 2015; 

Yoshinaga-Itano, 2015). Yoshinaga-Itano (2015) omtaler pragmatikken som «The missing- 

link» for barn med hørselstap. Studiens resultater indikerte at selv barn opptil 7 år som har 

fått tidlig intervensjon, konsistent bruk av HA/CI, og som skårer godt innen de andre 

språklige aspektene, viser utfordringer og forsinkelser innen pragmatikk, uavhengig av 

hørselstapets grad (Yoshinaga-Itano, 2015). Det vil derfor være viktig å gjøre en innsats for å 

undersøke hvordan man kan styrke og bidra til å sikre barnets pragmatiske utvikling. Alle 

delene av språket er også gjensidig avhengige av hverandre for å få et funksjonelt språk. Hvis 

man har utfordringer med bruken av språk, vil dette også påvirke innholdet og formen, og 

motsatt (Bloom & Lahey, 1978; Nes & Johansson, 2015). 

 

Pragmatikk 

Innenfor pragmatikk finner vi dialogstruktur, topic-comment, språklige handlinger og 

kontekstuell variasjon (Bloom & Lahey, 1978; Johansson, 2012). Dialogstruktur 

(grunnmønsteret) handler blant annet om hvordan turene, den tiden en person snakker eller 

tegner i samtalen, fordeler seg mellom samtalepartene, og hvordan vi innleder, responderer 

og avslutter en samtale (Schegloff, 1990). Topic-comment, det vi snakker om, samtaleemnet, 

dreier seg om hvordan vi velger, tømmer ut og bytter emne uten å miste den røde tråden 

(Korolija, 1998). Språklige handlinger handler om hvordan man får gjort noe ved hjelp av 

språket. En person har et motiv som gjør at hun ytrer seg, som igjen gir en effekt, for 
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eksempel at noen henter det du ønsker eller forklarer det du lurer på (Austin, 1962). 

Kontekstuell variasjon handler om at vi må tilpasse bruken av språk og valg av for eksempel 

samtaleemne til samtalepartner, tid, sted og situasjon (Johansson, 2012; Tetzchner, 1993). 

Det at det skjer så mye på så mange plan, gjør det til en vanskelig og kompleks del av språket 

å mestre. Reglene for strukturen er ikke alltid de samme, og de samme ordene og setningene 

kan bety ulike ting ut fra hvordan de brukes, i hvilken situasjon og med ulike partnere. Det er 

komplisert å lære hvordan man skal bruke språket for å kunne påvirke og bli forstått i alle 

situasjoner og med alle ulike samtalepartnere (Cummings, 2017; Johansson, 2012). 

 

Lathunden 

Karlstadmodellen har en rekke arbeidsmåter og verktøy i språktreningen for å kunne jobbe 

helhetlig med språket i alle barnets miljøer. Rammen for studien gir ikke rom for etablering 

av et familiesentrert nettverk, og for Karlstadmodellens helhetlige tilnærming og 

langtidsperspektiv. Studien belyser språktrening innenfor et språkområde (pragmatikk) ut fra 

verdigrunnlag, metodikk og lathund-konseptet til Karlstadmodellen. En lathund er et 

lettfattelig samarbeidsdokument basert på Karlstadmodellens pedagogiske prinsipper: 

empowerment, ett skritt foran, tydeliggjørende, struktur og kontinuitet. Det skal være et 

levende dokument som viser hva som er neste skritt, og som tydeliggjør og strukturerer 

hvordan man kommer dit ved hjelp av mål, metoder og metodikk. Lathunden er individuelt 

tilpasset og skal bidra til at de voksne er ett skritt foran barnet, og på den måten skape 

kontinuitet og gode situasjoner for læring som en del av barnets naturlige hverdag 

(Ingemarsson & Ovstebo, 2008; Nes & Johansson, 2015).  

 

Ut fra langsiktige mål som er bestemt av de viktige voksne, og som kan være beskrevet i 

sakkyndig vurdering, rammeplaner, læringsmål og så videre, vil delmål for å nå disse 

presenteres i lathunden. Lathunden blir jevnlig evaluert (hver 4 – 6 uke), slik at man har 

mulighet til å justere, forandre og evaluere for å sikre at man er på rett vei. Målenes viktigste 

oppgave er å skape en felles retning, ikke at barnet skal prestere. Mål er også med på å skape 

forventinger hos de voksne. Uten forventinger vil man heller ikke kunne se eller skape de 

gode situasjonene og fremme utviklingen. I utarbeidelse av delmål må man vite hva barnet 

allerede kan og sette mål med passende materiell, metodikk og metoder ut fra barnet. Dette er 

mål som er innen rekkevidde med en mer kompetent voksen. Delmålene utarbeides ut fra 

kartlegging, observasjon, videoanalyse og samtaler med de som kjenner barnet. Metodikken 

som blir laget for å nå barnets mål, fungerer som mål for de voksne. De voksne må nå disse 
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målene først for at barnet skal kunne nå sine. En sertifisert veileder bruker informasjonen 

som fremkommer og kommer med forslag i tråd med Karlstadmodellen, som igjen skal 

presenteres, diskuteres og forankres hos deltakerne. Lathunden med sine individuelle 

tilpasninger og utforminger er et verktøy som kan bidra til å øke bevissthet, kunnskap, 

motivasjon, skape energi og ikraftsette. En viktig arena for å utarbeide, bli enige og forankre 

lathunden hos de viktige voksne er i det familiesentrerte nettverk som etableres rundt et barn. 

Dette er en arena for et positivt og likeverdig samarbeid (Ingemarsson & Ovstebo, 2008; Nes 

& Johansson, 2015).  

 

Samtalen – Språket i bruk   

Talespråket er et spesielt kjennetegn hos oss mennesker som art og individ, og samtalen er 

den mest grunnleggende formen for all bruk av språket. Samtalen spiller en viktig og sentral 

rolle i tilegnelsen av språket (Anward & Nordberg, 2005). En samtale er et regelstyrt 

samarbeid mellom minst to personer hvor reglene ikke er entydige og klare. Det finnes noen 

overordnede regler, men de fleste vil i hovedsak skapes og forhandles underveis mellom 

samtalepartnerne ut fra flere faktorer som tid, sted, deltagere og hendelser. For å mestre dette 

trenger man mange erfaringer og repetisjoner i ulike sammenhenger og med ulike 

samtalepartnere. Dette trenger alle barn å få muligheten til å erfare og delta i (Høigård, 2013; 

Johansson, 2012; Tetzchner, 1993). I alle ekte samtaler finnes det en anledning til å nyansere 

og fordype seg i det man allerede vet noe om, eller til å lære noe helt nytt. Hva vi øver på, og 

hvordan vi gjør det, varierer gjennom hele livet (Nes & Johansson, 2015). 

Nettopp derfor er pragmatikken så utrolig viktig. Vi må vite hvordan vi kan bruke språket for 

å dele våre erfaringer og kunnskap, få nye erfaringer og kunnskap fra andre, dele egen 

livsverden og ta del i andres. Jeg har derfor valgt å undersøke følgende:  

 

Hvordan vil samtalestrukturen – dialogstruktur, topic-comment, språklige handlinger – 

mellom et barn med moderat hørselstap på 5 ½ år og foreldrene forandre seg over 2 

måneder og 3 veiledninger med språktrening innenfor pragmatikk etter lathund-konseptet til 

Karlstadmodellen? 

 

Dette undersøktes kvalitativt og kvantitativt gjennom LENA-metodens heldagsinnspillinger 

av barnets naturlige talespråklige miljø i hjemmet før, under og etter intervensjonen (Aragon 

& Yoshinaga-Itano, 2012; LENA Research Foundation, 2018). For å gjenspeile noe av 

nettverkstankegangen til Karlstadmodellen ble viktige personer rundt barnet invitert inn for å 
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være med på veiledningen og jobbe ut fra lathunden i studien. Det resulterte i at både 

foreldrene og personell fra barnehagen deltok. Innholdet og gjennomføringen av 

veiledningene og lathundene vil bli redegjort for og beskrevet kort i metodedelen som en 

bakgrunn og et grunnlag til å kunne diskutere resultatene. Beskrivelsene og 

tilbakemeldingene fra deltakerne er også et viktig perspektiv for å finne gode evidensbaserte 

intervensjoner for barn med hørselstap (Eriks-Brophy, Ganek, & DuBois, 2016; Wong & 

Hickson, 2012).  

 

 

Metode og forskningsdesign 

Studien er en singel-casestudie som er en forskningstilnærming som egner seg godt til å 

studere det man ønsker å undersøke slik det faktisk forekommer, uten kontrollerende 

betingelser som gjør at funnene kun vil fremkomme under de samme omstendighetene. 

Metoden gir spillerom til å bruke mange ulike kilder og datainnsamling som vil belyse 

funnene kvalitativt og kvantitativt, og den gir en grundig og helhetlig beskrivelse (Andersen, 

2013; Kratochwill et al., 2013; Skogen, 2006). Studien er designet med målepunkter før 

intervensjonen, pretest, under intervensjonen, og etter intervensjonen, posttest. I studien er 

det benyttet utvalgte deler av LENA-metoden som har gitt innsikt i barnets naturlige lyd- og 

språkmiljø gjennom heldagsinnspillinger, totalt 7 målinger.  

 

Utvalgskriterier 

Da studien ble planlagt og godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK) («2017/2518»), var alderskriteriet satt til 20 – 28 måneder. Da dette 

ikke ga noen resultater, ble det bestemt å utvide alderskriteriet. Det ble derfor søkt deltakere 

ut fra på følgende kriterier: 
- Barnet er i førskolealderen (fra 20 mnd.).  

- Barnet har et medfødt tosidig (mildt – moderat) hørselstap. 

- Hørselstapet er den eneste kjente vansken.  

- Barnet må bruke HA i minst 8 timer hver dag.  

- Foreldre og barnet har norsk som morsmål og er enspråklig. 

- Ingen andre intervensjoner/tiltak under studien annet en normal stimulering.  

- De voksne skal delta aktivt i veiledningen og jobbe etter lathunds-konseptet.  

- Flest mulig viktige voksne skal ønske å delta. 
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Presentasjon av case 

Barnet i studien har fått det det fiktive navnet Billie og vil bli omtalt som en «hen». Studien 

omhandler de viktige voksne rundt Billie på 5 ½ år som ønsket å delta på veiledningen og 

jobbe etter lathunds-konseptet. De som deltok, var mor og far samt tre fagpersoner fra 

barnehagen Billie akkurat startet i etter å ha flyttet til en ny by. Billie har et medfødt moderat 

hørselstap som ble oppdaget ved nyfødtscreening, og som har vært stabilt siden. På grunn av 

ørebetennelser begynte hen ikke å bruke høreapparater før ved 1 ½ år. Familien til Billie 

består av mor og far, et eldre søsken på 8 år og et yngre søsken på under 1 år under studien. 

Eldre søsken vil bli omtalt som «søsken» videre. Mor og far har begge gjennomført høyere 

utdanning på henholdsvis 4 og 5 år. Av pedagogisk oppfølging og tilrettelegging har de fått 

tilbudet «God start» fra Statped, de har fått tilrettelagt lydmiljøet og de har vedtak om 

spesialpedagog i barnehagen. De bruker noe tegn-til-tale.  

 

Beskrivelse av studieforløpet 

To – tre uker før intervensjonen, pretest, ble det undersøkt hva som var status ved oppstart. 

Det ble brukt foreldrebaserte kartleggingsskjema og to heldagsinnspillinger av barnets 

lydmiljø ved hjelp av LENA-målinger. Skjemaene kartla barnets språklige og kommunikative 

kompetanse. Resultatene ble brukt for å undersøke status og danne grunnlag for innholdet i 

intervensjonen. For å undersøke hva som skjedde i intervensjonsperioden, hvor deltakerne 

mottok 3 veiledninger (mandager) hver fjerde uke i 3 måneder og arbeidet med lathunds- 

konseptet i 2 måneder, ble det gjennomført en LENA-måling i påfølgende helg etter hver 

veiledning, totalt 3. I siste veiledning ble det forankret en mer langsiktig lathund for hva de 

voksne skulle jobbe med videre. Siste LENA-måling i intervensjonsperioden ble av praktiske 

hensyn flyttet til den andre helgen etter siste veiledning. Posttest ble gjennomført 2 uker etter, 

hvor sluttstatus ble målt ved hjelp av 2 LENA-målinger og de samme kartleggingsskjemaene. 

Resultatene og beskrivelsene vil bli sammenlignet og sett opp i mot de ulike målepunktene, 

og derfor fungere som sin egen kontroll for de forandringene som har funnet sted (Andersen, 

2013; Kratochwill et al., 2013).  
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Tabell 1: Oversikt over studieforløpet 

 

Notater: * På veiledning nr. 3 ble det utformet en noe mer langsiktig lathund som skulle være 
til hjelp for deltakeren i tiden etter studien. Denne ble ikke evaluert og er derfor ikke i tråd 
med lathunds-konseptet til Karlstadmodellen.  
 

Innsamling og analyse av LENA-data 

LENA programvare V3.1.10 gir kvantitative data om Billies lydmiljø i form av prosentdel av 

innspillingstiden som består av stillhet, støy, elektronisk lyd, tale som er langt unna og tale 

som er i nærheten slik at den kan være meningsfull. Programvaren gir også informasjon om 

antall ytringer Billie har, turtakninger mellom Billie og voksne samt antall voksenord. I løpet 

av dagen føres også en aktivitetsdagbok som gir oversikt over aktivitet og antall personer 

tilstede (Ford, Baer, Xu, Yapanel, & Gray, 2008; LENA Research Foundation, 2018).  

 

På hvert av opptakene ble det lyttet til 10 minutter i et avtalt tidsrom, som ble valgt etter 

samme kriterier. Det har gitt innsyn i naturlige samtaler og samspill i en families hverdag 

som har blitt analysert kvalitativt innen dialogstruktur, topic-comment og språklige 

handlinger. Fokuset i oppgaven er først og fremst på de voksne (mor og far) i 

samtaleanalysen, men for å kunne analysere en samtale er begge deltakerne like viktig. En 

ytring må sees i forhold til foregående ytring og den neste. Helheten og delene er derfor 

viktig for å kunne analysere de ulike samtalene ved ulike tidspunkt og se hva som har skjedd 

under hele perioden (Johansson, 2012). Billie sin rolle er derfor viktig for å kunne si noe om 

de voksne. Samtalene mellom Billie og søsken gir også et viktig innblikk i hvordan Billie 

bruker språket sitt med en annen samtalepartner enn mor og far. Søsken blir først og fremst 

brukt som referanse i samtalen. Ved pretest og posttest ble det også benyttet foreldrebaserte 
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kartleggingsverktøy: Observasjonsliste språklige handlinger, Sjekkliste ordforråd og LENA 

Developmental Snapshot (Gilkerson & Richards, 2008). Dataene ble bearbeidet, redusert og 

fremstilt ved hjelp av NVivo 12 og Excel versjon 16.16.9. På grunn av den store 

datamengden vil kun de meste relevante resultatene presenteres. Da pretest og posttest består 

av 20 minutter, mens intervensjonsperiodene har 10 minutter hver, er resultatet fra 

intervensjonsperioden ganget med 2 i grafene for å gi et mer korrekt visuelt bildene av 

resultatene.  

 

Innholdet i intervensjonen  

I forkant av veiledningene ble det utarbeidet et forslag til lathund som veileder skulle 

forklare, veilede rundt og forankre hos deltakerne. Det var en systematisk gjennomgang av 

det praktiske og teoretiske samt diskusjoner om hvordan og hva man kunne gjøre, og når man 

kunne gjøre det. Resultatet er tre lathunder som presenteres under. I den første veiledningen 

holdt veileder en kort introduksjonsforelesning om Karlstadmodellen og pragmatikk. På 

veiledning 2 og 3 ble forrige periodes lathund også evaluert. I veiledning 3 ble det utformet 

og forankret en mer langsiktig lathund, basert på de tidligere lathundene og hva som hadde 

fungert bra. Innholdet i lathundene er individuelt tilpasset på bakgrunn av 

kartleggingsverktøyene ved pretest og ut fra Irene Johanssons metodebøker og materiell samt 

evalueringen (Johansson, 2012, 2015). Hensikten er å skape økt bevissthet og gi kunnskap 

om dialogstruktur, språklige handlinger, topic-comment og kontekstuell variasjon for de 

voksne på en måte som vil føre til en positiv utvikling. 
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Veiledning 1  

 
 

Deltakerne viste god forståelse, var engasjerte og syntes innholdet i lathunden var fornuftig 

og morsomt, og at dette var noe de ville ha nytte av. En av tilbakemeldingene fra barnehagen 
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var at dette gjorde de mye av fra før, og at det var fint å få det så oversiktlig og tydeliggjort i 

et felles dokument (lathunden). De var også positive til at de ble skapt et samarbeid og en 

felles forståelse mellom hjemmet og barnehagen. I avrundende samtale om hvordan de trodde 

det ville være å jobbe etter lathunden, kom det frem at foreldene trodde dette ville være 

utfordrende med tanke på at de hadde tre barn og en hektisk hverdag. Veileder understrekte at 

dette ikke skulle gi noen dårlig samvittighet, og at det viktigste var å være bevisste og benytte 

seg av de gode situasjonene som naturlig finnes hver dag. Barnehagen tilbød seg også at de 

kunne jobbe mer med materialet dersom tiden ikke strakk til. De ble enige om å ha en 

løpende dialog.  

 

Scener, papirdukker og prateboble til bruk for å tydeliggjøre og trene på å leke og føre en 

samtale om aktiviteten (pkt.2). 
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Veiledning 2 

I innledende runde om hvordan det hadde gått var alle positive og engasjerte. De følte at de 

hadde klart å bruke de gode situasjonene, vært bevisste på mål og metodikk/metoder, hvordan 

være en god samtalepartner og bruken av språk i hverdagen. Tilbakemeldingen på punkt 3 

var at dette hadde fungert fint. Barnehagen hadde også blitt bevisst på at Billie brukte noen 

andre ord og uttrykk enn de andre barna. Familien hadde nylig flyttet fra et annet sted i 

landet, noe som kunne være årsaken til dette. De diskuterte derfor hvordan de kunne støtte og 

skape gode situasjoner slik at Billie kunne få de samme ordene/uttrykkene som de andre. 

 

I evaluering av punkt 1 fortalte mor at metodikken knyttet til å lese bok hadde vært positiv 

for deres relasjon og samspillet. Videre var tilbakemeldingen at Billie har blitt mer 

oppmerksom på bildene og kroppsspråket til de på bildene, og at hen bruker fantasien mer. 

De snakker sammen om bildene, undrer seg og forklarer hva de ser. De snakker også mer om 

og forklarer årsakssammenhenger i hverdagen. De har jobbet og kommet i gang med at Billie 

skal «lese» selv. Nivået på lesing «sammen med voksen» og «lese selv» spriker. Det er derfor 

behov for en del støtte, og bokens vanskelighetsgrad er avgjørende for Billies motivasjon til å 

lese selv. Med tanke på neste periodes lathund diskuterte de hvordan de kunne videreutvikle 

og fortsette å tilrettelegge for økt mestring og valg av bøker og tilrettelegge for at Billie 

skulle være mer aktiv under lesing med voksen for å så kunne gjøre det selv.  

 

Tilbakemeldingen på punkt 2 med scener og papirdukker var at Billie tok både sterke initiativ 

og ga ekspanderende respons i leken, men at dette burde de fortsette å øve på i mange 

situasjoner og med andre personer, samt utvide innholdet og hyppigheten. I barnehagen 

hadde Billie hatt mer lyst til å pusle, da hadde personalet overført metodikken dit. Dette 

gjorde de også i andre sammenhenger når muligheten bød seg.  
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Materialet med scenene og papirdukkene hadde vært mest i bruk hjemme, derfor ønsket 

barnehagen å jobbe med dette nå (pkt.4), og overføre tankene og metodikken til punkt 2 når 

situasjonene tillot det.  



	74	

 
Materiellet som ble brukt for å gjenfortelle/fortelle (pkt.2). 

På bakgrunn av at foreldrene nevnte at Billie svarer mye «vet ikke» når hen får spørsmål, ble 

punkt 3 utarbeidet. Hjemmet og barnehagen fikk utdelt hvert sitt sett med kort. De syntes 

dette var en veldig god øvelse og ønsket å bruke det sammen med flere barn. Hjemmet skulle 

bruke egne bilder fra situasjoner som Billie hadde vært med i.  

 
Materiellet som ble brukt til å øve på å svare og stille spørsmål til punkt 3. 
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Veiledning 3 

I runden rundt bordet ble det fortalt at de så at Billie hadde en positiv utvikling og brukte 

språket mer aktivt. Hen har også kommet mer inn i barnegruppa i barnehagen, hvor hen viste 

gode samtaleferdigheter og hadde en god relasjon til de andre. De følte også at de selv var 

mye mer bevisste i hverdagen og klarte å bruke de gode situasjonene. Barnehagen hadde 

observert nå at Billie tok initiativ og blant annet forhandlet og argumenterte om hvorfor hen 

skulle være med i leken.  

 

I evaluering av lathund 2 informerte de at Billie var mer aktiv i lesing og i å snakke om 

bildene. «Lese selv» ønsket hen ikke å gjøre noe særlig. Foreldrene mener hen behersker det, 

men på grunn av dårlig søvn og at hen er opptatt av å bestemme selv, vil hen ikke lese selv. 

De observerer at Billie reflekterer mer i hverdagen, slik som de har jobbet med i lesingen. I 

barnehagen ønsket Billie heller å leke med de andre enn å lese alene med voksen. 

Barnehagen har de prøvd å lese i liten gruppe på 4, da ble Billie en mer passiv rolle. De 

gangene de hadde lest, hadde Billie vært aktiv og positiv. Åpne spørsmål var fortsatt 

vanskelig.  

 

Angående punkt 2 forteller foreldrene at Billie er veldig flink til å beskrive og sortere 

rekkefølgen, hen er aktiv og jobber lengre enn forventet. Søsken var med i begynnelsen. 

Billie er interessert og aktiv når foreldrene lager fortellinger, men gjør det ikke selv enda. 

Tilbakemelding angående punkt 4 fra barnehagen er at Billie tar sterke initiativ, men helst vil 

sortere dukkene og ikke ta instruksjoner. De voksne diskuterte at det var viktig å ha godt 

kjennskap til materialet og være forberedt (ett skritt foran) for å være en god støtte.  

 

Tilbakemelding fra punkt 3 var at Billie brukte spørreordene hyppigere og mer avansert enn 

tidligere. Noen spørsmålstyper kan fortsatt være utfordrende å stille og besvare. Alle 

deltakerne var mye mer bevisst på hvordan de kunne være gode modeller, skape gode 

situasjoner og støtte Billie nå. De observerte nå at Billie spurte mer, snakket mer og hadde en 

tydeligere rød tråd i samtalen.  
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Tilbakemelding på det å jobbe etter lathundene 

Foreldrene har reflektert mye over sin rolle i intervensjonsperioden, og deltakelsen har vært 

positiv for hele familien. Det har vært fint å sette av tid i hverdagen til å gjøre aktiviteter og 

benytte metodikk/metoder som har hatt en positiv innvirkning på Billie. De mener at Billie nå 

føler seg mer sett, og de ser at det styrker språket. De mener dette er gode strategier som er 

fine for alle barna deres. Utfordringen var knyttet til tid, da det til tider kan være mye å gjøre 
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med tre barn. Samtidig trakk de frem at bevisstheten om hensikten, og at det var tydelig hva 

de skulle gjøre, noe som både sparte tid og energi. Barnehagen trakk også frem at det var 

veldig positivt at det var så konkret og oversiktlig hva man skulle gjøre og at det var integrert 

i hverdagen. De hadde også fått en annen bevissthet, og det hadde vært gøy å jobbe med 

dette. Innholdet i lathunden mente de også at var aktuelt for de andre barna i barnehagen, og 

de ville derfor ta med seg den kunnskapen og bevisstheten videre. Alle deltakerne var enige i 

at de hadde blitt mer bevisste og flinkere til å observere og tilrettelegge for samtaler i 

hverdagslivet.  

 

 

Resultater & diskusjon  

Både kvaliteten, kompleksitet og variasjon og antall ord i barnets språklige miljø har en 

påvirkning på barnets språkutvikling (Ambrose, Walker, Unflat-Berry, Oleson, & Moeller, 

2015; Romeo et al., 2018). I studien er det undersøkt hvordan samtalestrukturen innen 

dialogstruktur, topic-commet og språklige handlinger mellom Billie på 5 ½ år og foreldrene 

har forandret seg etter å ha jobbet etter lathund-konseptet i 2 måneder. Resultatene fra det 

kvantitative tale- og lydmiljø samlet inn gjennom LENA presenteres først. Her får vi innsikt i 

den overordnede samtalestrukturen gjennom antall turer, barneytringer og voksenord samt 

utvalgte parameter fra lydmiljøet. Deretter blir utvalgte resultater fra kartleggingsskjemaene 

presentert, før de kvalitative resultatene fra samtaleanalysen innen dialogstruktur, topic-

comment og språklige handlinger presenteres. Funnene blir diskutert fortløpende.  

 

 

Heldagsinnspilling LENA  

Gjennom LENAs teknologi har vi fått innblikk i hvordan det naturlige tale- og lydmiljøet til 

Billie har vært igjennom studieforløpet. Denne studien er en pilot, og det er ingen publiserte 

studier med et likt design som denne frem til våren 2019. Vi vet derfor ikke hvordan målinger 

naturlig varierer fra dag til dag i en kort periode under de samme betingelsene. Programvaren 

til LENA er designet for å kun registrere Billie (key-child) og voksne. Turtakninger mellom 

Billie og søsken eller andre barn vises derfor ikke (Ford et al., 2008).  
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Tabell 2: Oversikt over utvalgte parametere av heldagsinnspillinger med LENA 

 
Notater: Målingen «Intervensjon 2» er den siste målingen (av to) hvor lathund-konseptet ble 
«korrekt» jobbet etter. Etter veiledning nummer 3 ble det utarbeidet en mer langsiktig 
lathund som ikke ble evaluert. Innspillingsdagen for posttest 2 visste vi på forhånd ikke ville 
være optimal, da den var preget en del spesielle aktiviteter, men det var ingen andre dager å 
velge mellom. 
 

Ved hjelp av aktivitetsdagboken som føres fikk vi innsikt i aktivitet og deltakere i løpet av 

dagen for LENA-målingen, noe som er viktig for å kunne diskutere resultatene. Ved pretest 2 

var det mange voksenpersoner som deltok i utelek sammen med andre barn. Denne målingen 

viste et høyt antall turtakinger (1002) og voksenord (16284). Dette kan ha en sammenheng 

med antallet voksne som var tilstede, da vi ikke ser det samme antallet ved pretest 1, som 

hadde 672 turtakinger og 8626 voksenord. På den andre siden kan mange deltakere føre til 

mer støy (Soderstrom, Grauer, Dufault, & McDivitt, 2018). I studien til Soderstrom et al. 

(2018) undersøkte de hvilken påvirkning antall voksenpersoner til stede i barnehagen hadde 

på antall voksenord som LENA registrerte for barn i alderen 12 – 36 måneder. Høyest antall 

voksenord var det når det var en eller tre voksenpersoner til stede og færrest antall ved fem 

voksne. Samtidig vil lydmiljøet fra en barnehage med barn i den aldersgruppen og utelek med 

andre voksne og eldre barn være forskjellig med tanke på aktivitet, uteområde, lydmiljø og 

interaksjon. Vi vet derfor ikke om påvirkningen av antall voksenpersoner i en slik kontekst 

vil være den samme som i studien til Soderstrom et al. (2018). Hovedaktiviteten ved pretest 1 

bestod av å være i dyreparken med familien. Her kan man anta at foreldrene var de 

voksenpersonene Billie i hovedsak hadde samtaler med. Hvis vi også ser på målingen i 
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intervensjon 1, som var fem dager etter den første veiledningen, ser vi et mer likt talemiljø 

som i pretest 1. Dette kan tyde på at antall voksne i utelek kan ha hatt en påvirkning på 

voksenord og turtakninger, slik vi ser i pretest 2. Samtidig vil konteksten og aktivitetene for 

dagen ha en påvirkning for hvordan det naturlige lyd- og talemiljøet vil variere (Soderstrom, 

Wittebolle, & Paterson, 2013).  

 

Antall deltakere i samtalen og lek kan være en utfordring for barn med hørseltap. Med mange 

deltakere kan det være mer krevende at det veksler mellom hvem som snakker, det er en 

større sannsynlighet for at flere snakker samtidig, og det kan være vanskeligere å si ifra om 

man ikke fikk med seg det som ble sagt enn i samtaler en til en (Cole & Flexer, 2016; Tye-

Murray, 2015). Antall ytringer fra Billie er relativt likt ved pretest (4721 og 4107), selv om 

det er flere voksenord og turtakninger ved pretest 1. Flere turtakninger anses å vise at både 

barn og voksne er mer aktive (Romeo et al., 2018). Dette kan være en indikasjon på at Billies 

ytringer er korte og kun består av få ord, før den voksne tar ordet igjen. I tabell 4 ser vi at 

foreldrene til Billie sier at hen enda ikke sier meninger som består av mer enn 10 ord. En 

annen forklaring kan være situasjonen eller antall barn til stede, slik at det kanskje ikke var 

naturlig eller forventet at Billie skulle ha ytringer med mange ord.  

 

Ved intervensjon 2, fem dager etter veiledning nr. 2 og senere målinger, ser vi en betydelig 

økning i forhold til turtakninger, barneytringer, voksenord og «Meningsfull».  

Posttest 2 visste vi på forhånd var en dag med aktivitet som ikke ville gi et godt lyd- og 

talemiljø. Det er samtaler som skjer i meningsfulle sammenhenger, hvor de voksne gjør 

nødvendige tilpasninger, som er av viktig betydning for barnets utvikling og øvelse i språk 

(Tetzchner, 1993).  Økning i antall voksenord kan indikere at de utøker antall ord i setninger 

og legger til ytterligere beskrivelser og informasjon til det de snakker om. Økningen i antall 

turtakinger viser at både Billie og den voksne er aktive, noe som gir de voksne mulighet til å 

tilpasse sitt språk med tanke på kompleksitet og variasjon for å kunne støtte barnets 

språkutvikling (Romeo et al., 2018). Økningen i antall ord fra Billie indikerer også at 

foreldrene gjør akkurat dette. Spesielt posttest 1 er interessant med tanke på endringene i 

hvordan samtalene mellom foreldrene og Billie, da dette er den dagen de de kun er hjemme 

og ingen andre voksenpersoner er til stede. Posttest 1 viser 1279 turer, 6343 barneytringer, 

15556 voksenord og 40% «meningsfull». Vi har ingen andre målinger med lignende 

kontekst, noe som gjør at vi ikke vet om målingen ville gitt det samme resultatet før 

intervensjonen ble gjennomført. Uansett er dette en veldig bra måling som indikerer et svært 



	80	

godt talespråklig miljø rundt Billie som ikke tidligere målinger har vist. Samtalene mellom 

Billie og foreldrene består av flere turvekslinger, og begge parter bruker flere ord i nærheten 

av hverandre. Dermed er det gode forutsetninger for at Billie har gode lytteforhold, forutsatt 

at konteksten gir mulighet for dette. Foreldrene kan ha fått en høyere bevissthet og endret sin 

atferd og handlinger slik at de bedre ser og benytter seg av de gode situasjonene. 

Veiledningen og lathund-konseptet kan derfor ha hatt en positiv innvirkning. Dette stemmer 

også overens med de tilbakemeldingene som ble gitt underveis i evalueringene og ved 

spørsmål om hvordan det har vært å jobbe med lathundene.  

 

Et riktig og variert språkmiljø gir gode forutsetninger for at barnet skal utvikle språket sitt. 

Men det er allikevel ikke en direkte kobling mellom å bli eksponert for mye språk og en god 

språkutvikling (Romeo et al., 2018). Veiledningen og Karlstadmodellens metodikk kan derfor 

ha bidratt til å skape en «bro» mellom eksponeringen av språk og barnets utvikling basert på 

studiens resultater. Økt turtaking bekrefter at det er en sammenheng mellom ytringene og et 

ønske og en forventing om at man skal snakke mer sammen og mestre dette. For at det skal 

bli en bro mellom språket og barnet, fungerer de voksne i Karlstadmodellen som filter mot 

omverden. De tar barnet i hånden og skaper et språklig miljø som gir barnet mulighet til å 

lære. Det tydeliggjøres hva som er viktig, og den samme informasjonen gis gjennom flere 

kanaler slik at barnet kan lære gjennom alle sansene sine. Det er også en struktur og 

sammenheng mellom det barnet kan og det barnet skal lære, fra det kjente til det ukjente og 

fra det enkle til det komplekse. Læringen skal også skje kontinuerlig, uten avbrudd og 

gjennom en metodikk som barnet trives med. På denne måten kan de voksne bidra til at 

barnet vokser i erfaringer, kunnskap og styrke slik at barnet kan utvikle seg og bli en 

kompetent språkbruker (Nes & Johansson, 2015). 
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Kartleggingsverktøy 

Tabell 3: Språklige handlinger 
 

 
Notater: Tabellen viser de spørsmålene foreldrene besvarte at Billie enda ikke mestret ved 
pretest og hva de svarte ved posttest.  
 

Tabell 4: Developmental Snapshot 

 
Notater: Tabellen viser de spørsmålene foreldrene besvarte «ikke enda» ved pretest og hva 
de svarte ved posttest.  
 

Resultatene fra pre- og posttest i tabell 3 og 4 viser at det har skjedd en utvikling i hva 

foreldrene mener at Billie behersker ved de ulike tidspunktene. Innholdet i intervensjonen er 

utarbeidet på bakgrunn av pretest, og resultatene fra posttest viser at innholdet har hatt en 

positiv påvirkning. Når det gjelder den språklige handlingen ironi, vil barn først beherske det 

ved 8 års alder (Tetzchner, 1993). De tre øverste spørsmålene i tabell 4 mente foreldrene at 

Billie var på vei til å mestre, men at det ofte kunne bli brukt feil/ikke automatisert ved pretest. 

Ved posttest var det kun i enkelte situasjoner, og de mente derfor at hen mestret dette. 

Innholdet i intervensjonen kan ha ført til at de voksne har fått innsikt, bevissthet og kunnskap 
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om språk og bruken av språk på en måte de ikke tidligere har hatt. Det kan derfor hende at 

Billie behersket mer ved pretest enn hva foreldene var bevisst på, og at de tolket at Billie 

mestrer mer enn hva hen gjorde ved posttest. Resultatene er positive når det gjelder bruken av 

foreldrebaserte kartleggingsskjema ved at det er økning av hva foreldrene mener Billie 

behersker (Gjems, 2010). Dette er også en positiv del av det helhetlige bildet, sammen med 

LENA og samtaleanalysene fra intervensjon 2 og utover.  Den økte bevisstheten og troen på 

at barnet mestrer, er med på å kunne forvente og kunne skape gode situasjoner hvor læring 

kan finne sted. Hvis de voksne ikke tror og forventer at barnet kan klare det, vil de verken se 

eller skape situasjoner som er med på at barnet fortsetter sin gode utvikling. De voksne må 

også anerkjenne at barnet trenger å øve mer for å legge ned tid og energi på å skape gode 

situasjoner (Nes & Johansson, 2015).  

 

 

Samtaleanalyse  

Samtalen er både en kilde til språkutvikling og scenen der utviklingen finner sted (Tetzchner, 

1993). Hvem som er «skuespillerne», og i hvilken scene samtalens spilles ut i, har en stor og 

avgjørende rolle for hvordan samtalen blir (Høigård, 2013; Johansson, 2015). Samtalene som 

er hentet ut fra LENA gir innblikk i ulike samtaler med ulike samtalepartnere. Deltakerne og 

konteksten gir et viktig grunnlag når vi videre skal se på innholdet i intervensjonen, se tabell 

5. Transkriberingen og analysen fra intervensjon 2 og videre viser et mer komplekst språk og 

lengre ytringer både hos Billie og foreldrene, noe som er sammenfallende med resultatene fra 

LENA. Samtaleanalysen ved posttest 2 gjenspeiler også at dette ikke var en like representativ 

og «god dag» som andre dager. Det samlede resultatet i posttest blir derfor påvirket av dette, 

da posttest 1 viser en positiv økning som gjenspeiler LENA-målingen på samme måte som 

det blir gjort i posttest 2.   
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Tabell 5: Kontekst og deltakere i samtaleanalysen 

 
 
Notater: Tabellen viser hvem som var sammen med Billie og aktiviteten som var grunnlaget 
for analysen. Den/de som var sammen med Billie, vil bli kalt samtalepartner i presentasjon 
av resultatene.  
 

 

Konteksten (sammenheng, situasjon) er spesielt viktig når man studerer ytringene i en 

samtale. Konteksten er sentral og påvirker både når det gjelder uttrykksmåten språkbrukeren 

velger, og hvordan kommunikasjonspartneren tolker det som sies (Høigård, 2013). Den 

kvalitative samtaleanalysen er derfor gjort i lys av konteksten for samtalen og i tråd med 

analyseverktøyene. Det er valgt å ikke ta med lesing direkte fra bok som en del av topic-

comment, da dette ikke møter kriteriene. I de tilfellene hvor den voksne har stilt spørsmål/ 

bygget videre på det man har lest blir det en del av topic-comment, dersom det blir en 

episode som består av ett topic og minst to comments. De samme kriteriene blir benyttet når 

det gjelder dialogstruktur, og direkte lesing ble kategorisert som svake initiativ. Dette vises i 

resultatene fra posttest 2 (posttest) da det ikke er den samme dialogiske lesingen som vi har 

sett i andre tilfeller.  
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Graf 1: Utvalgte deler av analysen av dialogstrukturen mellom Billie og samtalepartner 

 
Notater: Grafen viser sterke initiativ, svake initiativ, ekspanderende respons, minimal 
respons og avslutning mellom Billie og samtalepartner ved pretest, i intervensjonsperioden 
og ved posttest.    
 
 
I undersøkelser av hvordan barn i alderen 5 – 8 år bruker språket, har man vært opptatt av 

hvordan de får informasjonen fra andre, og hvordan de formidler informasjon til sin 

samtalepartner (Tetzchner, 1993). Resultatene viser en positiv økning i bruk av sterke 

initiativ og ekspanderende respons hos Billie og samtalepartneren fra intervensjon 2 og 

videre. Det samme ser vi når det gjelder bruk av ulike språklige handlinger og topic-

comments som presenteres og diskuteres senere.  

 

Sterke initiativ øker spesielt hos Billie fra intervensjon 2 og utover, imens antallet 

ekspanderende respons er mer stabilt. En naturlig konsekvens av Billies sterke initiativ er en 

økning i ekspanderende respons hos samtalepartner. Et sterkt initiativ kan både besvares med 

en minimal respons, som ikke tilfører samtalen noe nytt, og ekspanderende respons, som 

tilfører nytt brensel i samtalen (Johansson, 2012). Samtalepartner har valgt å gi 

ekspanderende respons, noe som kan indikere at det eksisterte en økt bevissthet på å bruke 

mer språk og respondere slik at det blir en situasjon der Billie kan få øve, utvikle og erfare 

bruken av språk. For Billie og andre barn med hørselstap er det viktig å få flest mulig gode 

modeller i bruk av språk. Hvis barnet er samtalepartneren, vil det være større sannsynlighet 

for at barnet oppfatter, forstår og bruker språket (Cole & Flexer, 2016; Tetzchner, 1993). 
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Resultatet viser også at ytringene er relevante og adekvate, samt at de snakker om noe som 

interesserer og er meningsfullt for dem begge. Dette støttes også av antall topic-comments, 

graf 3.  

 

Samtidig indikerer resultatene at Billie har behov for å øve mer på ekspanderende responser, 

noe som også samsvarer med evalueringen av punkt 2 i lathund 1. Det er da veldig viktig at 

hen møtes av mange modeller som gir ekspanderende responser, slik vi ser en økning av i 

samtaleanalysen. Intervensjon 2 er den situasjonen hvor Billie har flest ekspanderende 

responser under hele perioden. Denne samtalen handler om å jobbe med spørrekortene, punkt 

3 i lathund 2, hvor hen selv har deltatt i situasjonen (er på bildet). På den måten har hen egne 

erfaringer knyttet til bildet som gjør at hen vet hva topic kan være, og komme adekvate 

comments. Dette vises også når man ser på antall topic-comments ved intervensjonen 2, graf 

2. Det at det er flest ekspanderende responser, kan ha sammenheng med at Billie har egne 

erfaringer fra situasjonen, samt at det er en klar dialogstruktur hvor det tydeligøres at man 

skal stille og svare på spørsmål. Aktiviteten og øvelsen er også i tråd med hva Goberis et al. 

(2012) mener vil ha en positiv påvirkning på barn med hørselstaps pragmatiske utvikling.  

 

 

Graf 2: Totalt antall topic-comment. 

 
Notater: Ikke alle ytringer blir kategorisert inn i topic-comment. For at de skal det, må det 
være en episode som består av et topic og minst to comments. Antall samtaler og hvor lenge 
man snakker om det samme emnet (topic), er veldig avhengig aktivitet og deltakerne i 
samtalen.  
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Graf 2 viser også at det øker i antall topic-comment (episoder), fra intervensjon 2 og frem til 

posttest, hvor det går noe ned. Hvis et barn ikke behersker å ta initiativ, vil barnet heller ikke 

kunne bestemme samtaleemnet, og det blir derfor prisgitt at andre initierer det som 

interesserer dem. Det å få mer kjennskap og kunnskap til det som interesserer en, skaper de 

beste forutsetningene for å lære og utvikle seg (Høigård, 2013; Johansson, 2012). Den 

tydelige økningen vi ser innen de ulike områdene av dialogstruktur, språklige handlinger og 

topic-comment, indikerer at det skjer en forandring hos både Billie og foreldrene. Denne 

positive forandringen vil gi mange muligheter for gode samtaler.  

 

Både Billie og samtalepartner kommer med flere relevante comments til topic slik at det er en 

sammenheng mellom ytringene og nok nytt innhold til at samtalen fortsetter rundt samme 

topic. Dette indikerer at de har samtaler som interesserer og er meningsfulle, samt at de er på 

et nivå hvor begge kan delta, og at de begge ønsker å ha en samtale. I en samtale mellom 

voksne og barn finnes det store ulikheter mellom voksne og barn når det gjelder 

språkferdigheter, erfaring, kunnskap, makt og vurderingsevne. Dette gjør at det stilles store 

krav til den voksne i samtalen (Goberis et al., 2012; Høigård, 2013). I studien virker det som 

foreldrene har fått noen verktøy og en bevissthet om språk og samtale som har en positiv 

innvirkning på samtalen mellom dem og Billie. 
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Graf 3: Utvalgte språklige handlinger 

 
Notater: De mest frekvente språklige handlingene i løpet av perioden mellom Bille og 
samtalepartneren.  
 
Vi vil aldri kunne vite nøyaktig hva som er intensjonen bak en ytring eller hva andre prøver å 

utføre med språket. Motivet til taleren får derfor ikke alltid den ønskede effekten (Tetzchner, 

1993). Spørsmål er en språklig handling som ofte blir brukt i samtale med barn, da det er 

tydelig hvilken effekt man ønsker. Dette fungerer hvis ytringen har en form og innhold som 

barnet kan forstå, og som barnet har forutsetninger for å besvare. I undersøkelser av samtaler 

mellom barn og voksne ser man ofte at de voksne stiller mange spørsmål og styrer samtalen. 

Slik gir de den informasjonen som de tror barnet har behov for, istedenfor at barnet får 

snakke om det de ønsker å snakke om. De snakker til istedenfor med barnet (Høigård, 2013; 

Paatsch & Toe, 2016).  

Frem til intervensjon 2 er det samtalepartner som stiller flest spørsmål, men fra intervensjon 3 

og videre er det Billie som gjør det. I lathunden fokuseres det på at begge både skal øve på å 

stille og svare på ulike spørsmål med et tydeliggjørende materiell, men også at dette skal 

gjøres i de hverdagslige aktivitetene. Det kan virke som dette har hatt en positiv effekt 

ettersom Billie nå stiller flere spørsmål og de voksne gir tid til og forventer at hen skal gjøre 

dette.  
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Konteksten og situasjonen spiller en avgjørende rolle også i samtaleanalysen. Dette vises 

blant annet når det gjelder økningen av «bestemme» i intervensjon 3, hvor Billie leker med 

sitt eldre søsken. Billie har mange ønsker og stiller spørsmål knyttet til det søsken 

bestemmer, slik at søsken må forklare hvorfor det skal være nettopp slik. Billie er ikke enig i 

dette, og forklarer hvorfor det ikke skal være slik (den språklige handlingen å argumentere, 

ikke vist i grafen).  

 

På samme måte som endringen av den de språklige handlingene å «spørre», ser vi at andre 

språklige handlinger som samtalepartner tidligere utførte, nå gjøres av Billie. 

Samtalepartnerens mange spørsmål gjorde at Billie bekreftet ofte, og nå er rollene byttet om. 

Årsaken til mange bekreftelser er blant annet knyttet til bruken av mange lukkede spørsmål 

(ja/nei spørsmål) (Høigård, 2013; Tetzchner, 1993). Samtidig er dette en språklig handling 

som bidrar til å sikre forståelse. Tilbakemeldingen fra lathunden bekrefter også at åpne 

spørsmål ofte kan være vanskelig. I øvelsen med spørrekortene ser vi at åpne spørsmål 

besvares oftere adekvat enn i de andre samtalene.  

Det samme gjelder det å «forklare», som vi ser at Billie først gjør fra intervensjon 2. Antallet 

«forklaringer» hos samtalepartner øker også gjennom perioden, noe som er i tråd med 

tilbakemelding som gis på veiledning nr. 2 om at foreldrene har blitt mer bevisst på å 

synliggjøre ulike årsakssammenhenger. Barn trenger mange varierte erfaringer med bruk av 

språk hvis det skal lære å bruke språket til ulike formål (Goberis et al., 2012). På bakgrunn av 

resultatene ser vi at det blir en økt variasjon i situasjoner og ulike samtaler som skaper 

anledninger for øvelse i god språkbruk. I en utviklende samtale mellom den voksne og barnet 

snakker de sammen, og begge svarer og stiller spørsmål som samtalende subjekter. De 

utveksler opplevelser, erfaringer, fortolkninger, kunnskap og meninger (Høigård, 2013). 

Dette ser vi mer av gjennom studieforløpet.  

 

Muligheten for å kontrollere hva som skyldes «naturlig forandring» har vi ikke, men ved å 

samle inn informasjon gjennom ulike verktøy og på ulike tidspunkt som indikerer det samme, 

er det rimelig å kunne anta at den positive utviklingen man ser har en sammenheng med 

veiledningen og lathunden. Foreldrenes og barnehagens tilbakemelding er også en viktig del 

av verdien og nytten av å jobbe i tråd med Karlstadmodellen, og den er utelukkende positiv 

hvis man ser bort fra tidsklemma som mange familier naturlig opplever (Wong & Hickson, 

2012). Tidsklemma antas å eksistere uavhengig av hvilken intervensjon som iverksettes. 
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Hvis vi ikke tenker på hva vi tenker, kan vi heller ikke forandre tankene. Det samme gjelder 

bruken av språk. Det blir en vanehandling som gjør at vi bruker språk på den samme måten 

uavhengig om det er riktig eller ei. Det er først når man selv blir bevisst på egne tanker og 

bruk av språk, at en endring kan skje (Nes & Johansson, 2015). Dette er en individuell 

prosess som tar tid og er avhengig av hver enkelts evne og vilje til å bli bevisst og reflektere 

over hva en gjør og hvordan man kan gjøre det annerledes for å oppnå en ønsket effekt. Det 

at vi først ser en forandring ved intervensjon 2, er derfor ikke så underlig, og det er veldig 

positivt at vi fortsetter å se den gode utviklingen fra LENA så lenge målingen gjøres på en 

«vanlig dag».  

 

Kunnskap er heller ikke noe man får bare ved å ha hørt noe en gang. Det kreves egen vilje til 

å lære og bearbeiding av hva man skal lære. Det å sitte 1 ½ time med en veileder gjør ikke at 

man tilegner seg ny kunnskap, får økt bevissthet om bruken av språk eller forandrer sine 

tankemåter og atferd. Forutsetningen for at dette skal skje, ligger i hvert subjekt og deres 

ønske. Det krever også at det de skal lære seg er på et nivå som er innenfor rekkevidde og at 

det er en sammenheng mellom det man kan og det som skal læres (Nes & Johansson, 2015). 

Lathunden kan være et godt verktøy for de voksne i denne prosessen. Innholdet er konkret, 

tydeliggjort og forankret i hverdagen. Foreldrene mottok totalt 4 ½ time med veiledning, som 

er lite i denne sammenhengen. Allikevel ser vi en positiv utvikling både for Billie og de 

voksne. Dette kan indikere at lathunden gjorde at bevisstheten og språktreningen ble en del 

av hverdagen, og at de benyttet seg av de gode situasjonene til å ha meningsfulle samtaler. I 

følge Romeo et al. (2018) er det viktig at intervensjoner fokuserer på at de voksne skal 

snakke med barna, og ikke bare at de voksne skal snakke til eller at de voksne snakker 

sammen slik at barnet hører det. Det er derfor viktig at det finnes intervensjoner som 

inkluderer pragmatikken i intervensjonen.  

 

	

Avsluttende kommentar 

Hensikten med veiledningene og lathundene var som følge av den korte intervensjonstiden 

ikke først og fremst at Billie og de voksne rundt skulle nå målene/beherske metodikken og 

metodene etter endt intervensjonsperiode, men at de skulle bevege seg i en felles retning. 

Målet var å starte på en individuell prosess hvor de alle skulle vokse i erfaringer, kunnskap 

og bevissthet som ville være positiv for både Billie og de voksne. Resultatene og 

tilbakemeldingene fra deltakerne indikerer nettopp at de er «på vei» i denne prosessen. Vi ser 
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en positiv utvikling i løpet av intervensjonsperioden og ved posttest som også gjenspeiles i 

tilbakemeldingene fra de voksne. Dette kan indikere at de voksne har forandret sin måte å 

bruke språk på. Dette har fått en positiv påvirkning på Billie, noe som igjen kan føre til at 

Billie får mer erfaring med og mulighet for å øve språk og utvikle gode pragmatiske 

ferdigheter.  

 

Språkutviklingen er et livsprosjekt, og det å bli en kompetent språkbruker tar tid. For noen 

barn går denne reisen uten at man trenger å gjøre noen ekstra innsats, men ikke for alle. Det å 

overkomme de hinder som gjør at man må gjøre en ekstra innsats, slik som et hørselstap er, 

gjøres ikke bare ved ett eller to tips eller ved å vente og se. Vi voksne rundt barn som av en 

eller annen årsak har et hinder som gjør at de ikke tilegner seg språk like lett som andre, har 

en viktig oppgave foran oss. Dette vil ofte være en utfordrende og krevende oppgave hvis 

man ikke har verktøy og arbeidsmåter som er konkrete, som jobber mot å finne riktig nivå, og 

som er energibesparende og ikraftsettende. Karlstadmodellen er en modell som kan tilby 

dette. Med en sertifisert veileder har man en mer kompetent person som vet hvordan man 

skal ta utgangspunkt i hvert enkelt barn, skape gode arbeidsmetoder og gi dem verktøy slik at 

de kan skape gode situasjoner for sitt barn. Vi trenger enda mer forsking knyttet til 

intervensjoner for barn med nedsatt hørsel. Men frem til vi har de er det viktig at man bruker 

den kunnskap og de intervensjoner som finnes, slik at barnet og familien ikke blir 

skadelidende på grunn av manglende forskning på området (Most et al., 2010; Muse et al., 

2013; Tye-Murray, 2015).  
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv til foresatte  
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

”Karlstadmodellen – vi trenger mer enn ord 
- En singelcasestudie om barn med høreapparater og pragmatikk” 

 

Bakgrunn og formål 

Mitt navn er Anne H. Klemsdal, og jeg er masterstudent i spesialpedagogikk, fordypning i 

audiopedagogikk ved Universitetet i Oslo.  

 

Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke hvordan Karlstadmodellen kan 

tilrettelegge for og styrke barn med høreapparaters språklige utvikling, ved å fokusere på 

pragmatikk, som enkelt kan forklares som språket i bruk. Karlstadmodellen er en 

familiesentrert språkstimuleringsmodell for barn, unge og voksne uavhengig av diagnose. 

Modellen har vært under utvikling siden slutten av 1970-tallet, og blir først og fremst benyttet 

i dag i de nordiske landene. Grunnleggeren, Irene Johansson, er professor i fonetikk og 

spesialpedagogikk. For mer informasjon om Karlstadmodellen, se 

http://www.karlstadmodellen.se 

 

Språk læres i interaksjon med andre og gjennom å få mange erfaringer og repetisjoner i ulike 

situasjoner. Språket er et redskap som åpner opp for mange muligheter. Ved hjelp av språket 

kan vi dele våre følelser, ønsker, tanker og behov. Vi kan dele vår livsverden med andre, og 

få innsyn i deres livsverden gjennom å samtale med hverandre. En samtale er et regelstyrt 

samarbeid mellom minst to personer, hvor reglene ikke er entydige og klare. Det finnes noen 

overordnede regler, men de fleste vil i hovedsak skapes og forhandles underveis mellom 

samtalepartnerne ut fra flere faktorer som tid, sted, deltagere og hendelser. For å mestre dette, 

trenger man mange erfaringer og repetisjoner i ulike sammenhenger og med ulike 

samtalepartnere. For barn med hørselstap vil hørselstapet være et usynlig akustisk filter som 

kan forvrenge, flekke eller eliminere innkommende lyd til hjernen, spesielt hvis lyden 

kommer fra litt avstand. Varierte lytteforhold og bakgrunnsstøy, vil påvirke barnets 

taleoppfattelse. Dette fører til at et barn med hørseltap ikke får like mange naturlige 

erfaringer og repetisjoner som andre barn. Det vil derfor være hensiktsmessig å gjøre en 
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ekstra innsats for å kompensere for de utfordringer et hørselstap medfører. På bakgrunn av 

dette har jeg valgt å undersøke: 

 

Hvordan vil samtalestrukturen – dialogstruktur, topic-comment, språklige handlinger – 

mellom et barn med hørselstap på xxxx år (førskolealder) og de voksne forandre seg over 3 

måneder. med språktrening innenfor pragmatikk etter lathund-konseptet til 

Karlstadmodellen?  

 

For å undersøke dette, søker jeg foresatte med barn som oppnår følgende kriterier:  

- Førskolebarn fra 20 månders alder 

- Medfødt tosidig hørselstap 

- Grad: mildt – moderat 

- Ingen andre tilleggsdiagnoser 

- Bruker høreapparater minst 8 timer hver dag  

- Foresatte og barn har norsk som morsmål og er enspråklig   

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Veiledning og språktrening 
Det ønskes at både foresatte og barnehagepersonell deltar på veiledningen. Deltakelse 

innebærer å aktivt delta på veiledning og å arbeide etter de mål og metoder/metodikk som 

settes opp i lathunden (en periodeplan) for å tydeliggjøre og strukturere med hva og hvordan 

man skal jobbe. Veiledningen vil ha en varighet på 1 ½ time hver fjerde uke i totalt 3 

måneder, det vil si 4 ½ time totalt med veiledning. Veiledningen utføres av en sertifisert 

veileder i Karlstadmodellen. Et forslag vil legges frem av veileder basert på kartleggingen av 

barnet og i tråd med Karlstadmodellen, og man vil i fellesskap bestemme hvordan dette best 

kan gjennomføres/praktiseres. 

 

Innholdet i lathunden kan beskrive strukturerte samspillsituasjoner og mer generell bevissthet 

og fokus i hverdagen. Mål og metoder/metodikk vil bli individuelt tilpasset innen områdene 

topic-comment, dialogstruktur og språklige handlinger. Det innebærer hvordan man innleder, 

responderer og avbryter samtalen, og hvordan man velger tema for samtalen og tømmer ut 

temaet, bruker ulike responser for å opprettholde samtalen, skaper en rød tråd og lager 

overganger til nye samtaleemner.  
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Det handler også om hvordan man med ulike motiv i samtalen må tilpasse sine ytringer for å 

få de effektene man ønsker.  

Deltakelse i prosjektet kan gi nytteverdi for barnet, foresatte og barnehagepersonell gjennom 

blant annet økt bevissthet, kunnskap, verktøy for utvikling for de voksne og barnet og økt 

oppmerksomhet rundt barnets språk.  

 

Kartlegging 

Ved oppstart samt underveis og på slutten av intervensjonen, vil det bli gjort en kartlegging 

bestående av Language ENvironmental Analysis- målinger (LENA), observasjonsformular 

språklige handlinger, Developmental Snapshot og utfylling av MacArthur-Bates 

Communicative Development Inventories (CDI).  

 

LENA- målinger: Barnet vil ha på seg en liten opptaker i et forkle sammenhengende gjennom 

en dag (12 – 16 timer), noe som gir informasjon om barnets språklige miljø. Målingen skal 

skje på en normal dag i barnets hjemmemiljø. Som støtte til opptaket fører dere 

aktivitetsskjema i stikkordsform om hvem som er til stede og hvilken aktivitet som foregår. 

Etter at opptaket er gjennomført, velger dere selv om opptaket skal bli analysert eller ikke. 

Det vil bli gjennomført totalt 7 målinger under perioden (7 dager med innspilling). To opptak 

en ukes tid før intervensjonen, ett etter den første måneden, ett måned nummer to, ett etter at 

det har gått tre måneder og tilslutt to opptak to uker etter at intervensjonen er ferdig. LENAs 

avanserte dataprogram registrerer 1) hvor mange ord personene rundt barnet ytrer, 2) hvor 

mange ord barnet ytrer, 3) antall turtakinger mellom barn og voksen, og 4) hvilket 

hørselsmiljø barnet oppholder seg i under innspillingsdagen. Hørselsmiljøet analyseres ved 

registrering av for eksempel hvor mange timer barnet hører elektronisk lyd fra TV eller radio 

eller om barnet oppholder seg i et miljø med tale eller støy. Det gjøres en stikkprøve av det 

12 – 16 timers lange opptaket, hvor forskere tar ut et 15 minutters opptak, og analyserer og 

skriver ned hva som blir sagt. Dette er for å kvalitetssikre at LENA-programmet har registrert 

korrekt antall ytringer. På hver av målingene vil det i tillegg bli lyttet til og analysert 10 

minutter av samme rutinesituasjon hver gang. Utover dette vil ingen lydfiler bli avlyttet eller 

avspilles i sin helhet. Hvert opptak avkodes, og innspillingen på lydopptakeren slettes 

umiddelbart etter avkodingen. For mer informasjon om LENA se: 

https://www.lena.org/about/. 
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Observasjonsformular språklige handlinger: Dette er et avkrysningsskjema som foresatte skal 

fylle ut, basert på hva de mener barnet kan av språklige handlinger. Dette skal gjøres før og 

etter at intervensjonen er gjennomført.  

Sjekkliste ordforråd: Er et foreldrebasert avkrysningsskjema om barnets kommunikative og 

språklige ferdigheter. Dette skal gjøres før og etter at intervensjonen er gjennomført.    

Developmental Snapshot: Dette er en kartlegging av barnets språk på bakgrunn av foresattes 

informasjon, som vil gjennomføres før og etter intervensjonen. 

 

Deltakelse kort oppsummert:  

Kartlegging av barnet cirka. 2 uker før veiledningen starter. Veiledningen varer i 3 måneder 

(1½ time hver fjerdeuke, totalt 4 ½ timer) og siste kartlegging 2 uker etter siste veiledning. 

Selve deltakelsen forventes ikke strekke seg over mer enn 4 måneder, hvorav 3 av måendene. 

krever en ekstra innstas av foresatte og personell. Kartleggingen på bakgrunnen av foresattes 

informasjon estimeres til å ikke ta mer enn 2 ½ time totalt. LENA-målinger vil finne sted før, 

under og etter intervensjonen og krever at barnet har på seg opptakeren i 12 – 16 timer per 

måling/dag, og at foresatte må skrive stikkord i et inn i aktivitetsskjema (totalt 7 dager).  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

All informasjon behandles og oppbevares konfidensielt. Uvedkommende eller personer som 

ikke er ansatte i prosjektet, har ikke tilgang til det avkodede materialet. Det avkodede 

materialet anonymiseres og bevares adskilt fra samtykkeerklæring og andre eventuelle 

dokumenter hvor barnets identitet framgår. Det vil oppbevares i tråd med gjeldende regler for 

personvern ved Universitetet i Oslo, i låsbart brannsikkert skap ved Instituttet for 

spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Alt materiale vil bli slettet og destruert den datoen 

som er avtalt med Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).  

 

Prosjektets resultater vil bli presentert i en masteroppgave og vitenskapelige artikler. Ved 

presentasjon av resultater vil all informasjon som kan identifiseres som personopplysninger, 

anonymiseres.  

Alle som deltar har informasjonskrav, det vil si rett til å søke om å få innsikt i/ta del i 

informasjonen angående prosjektet og få rettet eventuelle feilaktige personopplysninger. 

Ansvarlig for håndtering av personopplysningene er prosjektleder og førsteamanuensis Ulrika 

Löfkvist, ved Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. 
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Det er frivillig å delta i studien og man bestemmer selv over sin medvirkning. Hver og en har 

rett til å bestemme hvor lenge og under hvilke vilkår man ønsker å delta under. Du kan når 

som helst trekke ditt samtykke og avbryte deltakelsen uten å oppgi noen grunn. Dersom du 

trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli slettet, og de vil ikke bli benyttet i 

masteroppgaven. Informasjonen som samles inn, vil kun bli brukt på den måten som er 

informert om og samtykket til.  

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med masterstudent Anne 

H. Klemsdal på tlf. 977 48 150, mail: anne-h-k@hotmail.com eller prosjektleder Ulrika 

Löfkvist på tlf. 22 85 91 65, mail: ulrika.lofkvist@isp.uio.no. 
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Vedlegg 2: Samtykkeerklæring 
Samtykke til deltakelse i studien 

Masteroppgave prosjekt: Karlstadmodellen – vi trenger mer enn ord. - Et singelcasestudie om 

barn med høreapparater og pragmatikk.  

 

Jeg/vi har lest informasjonen om forskningsprosjektet og er innforstått med at:  

· Deltakelsen er frivillig.  

· Jeg/vi kan når som helst avbryte vår deltakelse uten ytterligere forklaring.  

· Ved behov kan jeg/vi kontakte ansvarlige for prosjektet med spørsmål.  

 

Jeg/vi samtykker til å delta i forskningsprosjektet:   

 

 

Sted og dato:  

Foresattes signatur og navn i blokkbokstaver:  

 

 

Sted og dato:  

Foresattes signatur og navn i blokkbokstaver: 
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Vedlegg 3: Developmental Snapshot (norsk versjon) 
Developmental	Snapshot:	Karlstadmodellen	–	vi	trenger	mer	enn	ord.	

- Spørreskjema	til	foresatte	
	
Barnets	navn/ID:	___________________________________________	Dato:	______________	
	
Instruksjoner:		

- Ansatt i prosjektet gjennomgår spørreskjemaet sammen med foresatte 
i intervjuform  

- Sett strek under riktig svaralternativ: «Ja» eller «ikke enda» 
- Stopp etter fem påfølgende «Ikke enda-svar»  

	

	

1. Når du prater med barnet, forsøker han/hun å følge stemmen med 
blikket?  
Eks. Snur barnet på hodet eller blikket for å lete etter/finne deg? 

								Ja																		
Ikke	enda	

2. Svarer barnet med stemmen når du smiler/ler til barnet eller tar 
kontakt med stemmen?  

	

								Ja																		
Ikke	enda	

3. Er det forskjell i måten barnet uttrykker seg på basert på hva han/hun 
vil?  
Eks. Endrer barnet uttrykksmåte når han/hun er trøtt eller sulten?  

								Ja																		
Ikke	enda	

4. Uttrykker barnet at det er fornøyd eller misfornøyd ved å bruke andre 
lyder enn gråt og latter?  
Eks. Lyder som uttrykk for glede eller frustrasjon? 

								Ja																		
Ikke	enda	

5. Putter barnet leker eller andre gjenstander i munnen? 								Ja																		
Ikke	enda	

6. Ler barnet?  
	

								Ja																		
Ikke	enda	

7. Eksperimenterer/leker barnet med stemmen og lager ulike lyder?  
Eks. Produserer barnet lyse (høyfrekvente lyder), mørke/dype lyder, 
smatter/prompelyder 

								Ja																		
Ikke	enda	

8. Uttaler barnet to eller flere vokaler som for eksempel /a/ eller /å/? 								Ja																		
Ikke	enda	

9. Gjenkjenner barnet eget navn eller kallenavn? 
Eks. Avbryter barnet aktiviteten og/eller ser på deg når du sier navnet?  

								Ja																		
Ikke	enda	

10. Benytter barnet stemmen (eller skriker) for å få din oppmerksomhet? 								Ja																		
Ikke	enda	

11. Kan barnet imitere lyder?  
Eks. Kan barnet lage/forsøke å lage de samme lydene som deg?  

								Ja																		
Ikke	enda	

12. Kan barnet si gjentakende stavelser som «bababa» eller «dadada»? 								Ja																		
Ikke	enda	

13. Hvis du f.eks. sier «Ha det» eller «vil du komme opp», vil barnet vinke 
eller løfte armene mot deg?  

								Ja																		
Ikke	enda	

14. Kan barnet kombinerer ulike språklyder i bablingen?  								Ja																		



	 105	

Det vil si at barnet varierer med både konsonanter og vokaler i 
bablingen som for eksempel «ba-da-ba», «a-ta-be», «a-me-ga».  

Ikke	enda	

15. Formidler barnet ønsker med både stemme og kroppsspråk 
(peking/gester)?  
Eks. peke på eller bevege seg mot ønsket mål samtidig som barnet 
bruker stemmen?  

								Ja																		
Ikke	enda	

16. Sier barnet andre ord enn «mamma» og «pappa»?  
Forsøk på å si ordet regnes også som ord – eks. at barnet sier «ba» for 
ball eller «vovve» for hund.  

								Ja																		
Ikke	enda	

17. Forstår barnet hva du vil hvis du gir enkle instruksjoner?  
Eks. Forstår barnet instruksjoner eller spørsmål som «gi meg skoene 
dine» eller «hvor er ballen?»? 

								Ja																		
Ikke	enda	

18. Kan barnet følge enkle instruksjoner?  
Eks. Instruksjoner som «hent skoene dine» 

								Ja																		
Ikke	enda	

19. Kan barnet peke på riktig gjenstand hvis du for eksempel sier ”hvor er 
ballen?” eller ”har du sett lastebilen”? Forstår barnet lignende 
spørsmål?  

								Ja																		
Ikke	enda	

20. Hører du på stemmen at barnet stiller spørsmål?  
Det vil si at du hører på intonasjonen at det er et spørsmål fordi 
stemmeleiet går opp på slutten. 

								Ja																		
Ikke	enda	

21. Kan barnet peke på ulike kroppsdeler på seg selv?  
Eksempelvis peke på nese, øyne, ører, hår.  

								Ja																		
Ikke	enda	

22. Kan barnet si minst ti forståelige ord?  
Ordene trenger ikke være perfekte. Hvis barnet sier  ”ba” for ”ball” hver 
gang regnes det som ett ord.  

								Ja																		
Ikke	enda	

23. Kan barnet peke på ting du benevner når dere leser en bok?  
For eksempel at du ved lesing sier ”vis meg hvor katten er” – kan ditt 
barn da peke på korrekt bilde?  

								Ja																		
Ikke	enda	

24. Imiterer barnet ord som han/hun har hørt andre si?  								Ja																		
Ikke	enda	

25. Forstår barnet en todelt instruksjon?  
For eksempel: ”Kan du hente skoene dine og sette dem på bordet?” 
eller ”Kan du hente jakken din og gi den til mormor?”  

								Ja																		
Ikke	enda	

26. Forstår barnet minst fire verb uten støtte av gester?  
For eksempel: Forstår barnet ord som hoppe/kaste/sove osv. selv om 
du ikke gir noen visuelle ledetråder til ordets betydning?  

								Ja																		
Ikke	enda	
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27. Forstår barnet spørsmål som hvem/hva/hvor? 								Ja																		
Ikke	enda	

28. Benevner barnet velkjente formål? 
For eksempel: Forsøker å si ord som is/bleie/skje.  

								Ja																		
Ikke	enda	

29. Forsøker barnet å benevne bilder som du peker på i en bok?  
Eks. Forsøker barnet å si «katt» hvis du peker på bildet av katten 

								Ja																		
Ikke	enda	

30. Forstår barnet preposisjoner som ”på”, ”i” og ”ut”? 								Ja																		
Ikke	enda	

31. Kan barnet sette sammen to ord til enkle fraser?  
For eksempel: ”Vil ball” eller ”mamma sitte” 

								Ja																		
Ikke	enda	

32. Kan ditt barn minst 50 talte ord?  								Ja																		
Ikke	enda	

33. Forstår barnet begrepet en/ett?  
For eksempel: Forstår barnet hva det skal gjøre hvis du peker på et 
antall klosser og sier ”Jeg vil ha EN kloss”?  

								Ja																		
Ikke	enda	

34. Kan ditt barn følge en tre-leddet oppfordring/instruksjon uten å bli 
distrahert?  
For eksempel:  ”Gå til rommet ditt, hent smokken og gi den til meg?”  

								Ja																		
Ikke	enda	

35. Bruker barnet ordene/personlige pronomen ”jeg”, ”meg” og ”du”?  								Ja																		
Ikke	enda	

36. Kan barnet noen farger?  
For eksempel: Forstår barnet hva det betyr/klarer barnet å peke på 
riktig farge hvis du sier ”pek på den røde klossen” 

								Ja																		
Ikke	enda	

37. Har barnet begynt å bruke begreper for størrelser?  
For eksempel: Sier barnet ord som ”stor” og ”liten”?  

								Ja																		
Ikke	enda	

38. Benytter barnet 4-ordsytringer?  								Ja																		
Ikke	enda	

39. Har barnet begynt å bruke flertallsendinger?  
For eksempel: Sier barnet ”katter” for å markere at det er snakk om 
flere enn én katt?  
 

								Ja																		
Ikke	enda	

40. Kan barnet fortelle hva man gjør med ulike gjenstander?  
For eksempel: Her er en tannbørste – hva gjør man med den?  

								Ja																		
Ikke	enda	

41. Kan barnet bøye verb?  
For eksempel si hoppe/hopper/hoppet osv. 

								Ja																		
Ikke	enda	

42. Kan barnet si ordene ”en” og ”et”, det vil si anvende artikler?  
For eksempel: Si ”en sang”, ”et eple” eller ”ballen” 

	

								Ja																		
Ikke	enda	

43. Benevner barnet de vanligste formene som sirkel, trekant, firkant og 
stjerne? 

								Ja																		
Ikke	enda	

44. Forstår barnet begrep som ”minst”, ”mest” og/eller ”først”?  								Ja																		
Ikke	enda	
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45. Forstår barnet begrep som ”lang”, ”kort”, ”høy” og/eller ”lav”? 								Ja																		
Ikke	enda	

46. Anvender barnet flertallspronomen som ”vi”, ”dem” og/eller ”oss”?  								Ja																		
Ikke	enda	

47. Anvender barnet verb i bøyd form?  
For eksempel: ”hoppende”, ”har spilt”  

								Ja																		
Ikke	enda	

48. Kan barnet spontant si meninger som består av mer enn ti ord?  
Eks. Fortelle sammenhengende med bruk av mer enn ti ord 

	

								Ja																		
Ikke	enda	

49. Kan barnet kategorisere formål?  
For eksempel: Forstår barnet instruksjoner som ”si tre frukter” eller ”gi 
eksempel på tre ulike dyr”? 

								Ja																		
Ikke	enda	

50. Kan barnet gjenfortelle en historie eller hendelse med begynnelse, 
midt og en slutt?  
For eksempel: Kan barnet fortelle en meningsbærende historie? 

								Ja																		
Ikke	enda	

51. Kan barnet beskrive formålet med to ord dersom du sier et substantiv?  
For eksempel: ”Si to ord som beskriver en sykkel”.  

								Ja																		
Ikke	enda	

52. Spør barnet om ordets betydning for siden å benytte ordet i en 
meningssammenheng?  

								Ja																		
Ikke	enda	

 



	108	

Vedlegg 4: Bruksanvisning til DLP 
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Vedlegg 5: Aktivitetsdagbok  
”	Karlstadmodellen	–	vi	trenger	mer	enn	ord”	
-	aktivitetsdagbok	
Barnets	navn:	_____________________________________________________	
	
Barnets	fødselsdato:	_______________________________________________	
	
Dagens	dato:	_____________________________________________________	
	
Omsorgsperson	1:	kjønn	__________	Omsorgsperson	2	kjønn:______________	
	
Klokke-
slett	

Hvem	har	vært	til	stedet,	
sett	ring	rundt	og	skriv	
antall	

Miljø	
Ute=U	
Inne=I	

Aktivitet	
TV=T,	
Ipad=I,	
PC=P	o.l.	

Øvrige	aktiviteter		
F.eks.	lek,	måltid,	
bondegårdsbesøk	o.l.	

6-7	 Omsorgsperson:				1								2	
	
Øvrige	personer:		
Menn__kvinner__	barn__	

	 	 	
	
	
	

7-8	 Omsorgsperson:				1								2	
	
Øvrige	personer:		
Menn__kvinner__	barn__	

	 	 	
	
	
	

8-9	 Omsorgsperson:				1								2	
	
Øvrige	personer:		
Menn__kvinner__	barn__	

	 	 	
	
	
	

9-10	 Omsorgsperson:				1								2	
	
Øvrige	personer:		
Menn__kvinner__	barn__	

	 	 	
	
	
	

10-11	 Omsorgsperson:				1								2	
	
Øvrige	personer:		
Menn__kvinner__	barn__	

	 	 	
	
	
	

11-12	 Omsorgsperson:				1								2	
	
Øvrige	personer:		
Menn__kvinner__	barn__	

	 	 	
	
	
	

12-13	 Omsorgsperson:				1								2	 	 	 	
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Øvrige	personer:		
Menn__kvinner__	barn__	

	
	
	

13-14	 Omsorgsperson:				1								2	
	
Øvrige	personer:		
Menn__kvinner__	barn__	

	 	 	
	
	
	

14-15	 Omsorgsperson:				1								2	
	
Øvrige	personer:		
Menn__kvinner__	barn__	

	 	 	
	
	
	

15-16	 Omsorgsperson:				1								2	
	
Øvrige	personer:		
Menn__kvinner__	barn__	

	 	 	
	
	
	

16-17	 Omsorgsperson:				1								2	
	
Øvrige	personer:		
Menn__kvinner__	barn__	

	 	 	
	
	
	

17-18	 Omsorgsperson:				1								2	
	
Øvrige	personer:		
Menn__kvinner__	barn__	

	 	 	
	
	
	

18-19	 Omsorgsperson:				1								2	
	
Øvrige	personer:		
Menn__kvinner__	barn__	

	 	 	
	
	
	

19-20	 Omsorgsperson:				1								2	
	
Øvrige	personer:		
Menn__kvinner__	barn__	

	 	 	
	
	
	

20-21	 Omsorgsperson:				1								2	
	
Øvrige	personer:		
Menn__kvinner__	barn__	

	 	 	
	
	
	

21-22	 Omsorgsperson:				1								2	
	
Øvrige	personer:		
Menn__kvinner__	barn__	
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Vedlegg 6: Foreldreskjema  

” Karlstadmodellen – vi trenger mer enn 
ord”- Foreldreskjema 
	
Barnets	navn:	__________________________________________________	

Barnets	fødselsdato:	_____________________________________________	

Navn	foresatte	1:	________________________________________________	

Navn	foresatte	2:	________________________________________________	

Dato:	__________________________________________________________	

	 Ja	 Nei	
Har	barnet	søsken:		 	 	
Om	ja,	oppgi	kjønn	og	alder:		 	 	

	
Hvordan	ble	hørselstapet	oppdaget:	
	 Ja	 Nei	
Nyfødtscreening:		 	 	
Hvis	nei,	når	og	hvordan	ble	
hørselstapet	oppdaget:		

	 	

	

Høreapparat:		 	
Fra	hvilken	alder	begynte	barnet	å	bruke	
høreapparat?		

	

Har	barnet	brukt	apparatene	regelmessig	
siden?		

	

Hvor	mange	timer	per	dag	bruker	barnet	
høreapparat?	

	

	
Hva	er	din	høyeste	fullførte	utdanning?	
	 Foresatte	1:		 Foresatte	2:	
Grunnskolen	 	 	
Videregående	skole/	fagbrev		 	 	
Uteksaminert	fra	
høyskole/universitet,	
alternativt	minst	to	års	
høyskoleutdanning	

	 	

Annen	utdanning	 	 	
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Vedlegg 7: Språklige handlinger  

 
 

 

 

Observasjonsliste  
 

Språklige handlinger 

 

 

Sett kryss i kolonnen ved de språklige handlingene barnet kan. Det 
skal gjøres før og etter intervensjonen.  

 

I de tomme radene i tabellen skal du skrive de språklige handlingene som 
barnet gjør, men som savnes i observasjonslisten. 
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Språklige handlinger Før Etter 

Fange og styre oppmerksomhet- rette deg mot samme sak som jeg 
er rettet mot 

  

Uttrykke følelser f.eks. sint, lei seg   

Be om gjenstand/person/handling- jeg vil ha… jeg vil gjøre..   

Hilse f.eks. hei   

Protestere- vil ikke/vil ikke ha/ vil ikke gjøre    

Benevne/ peke ut- det der er/det heter…    

Kommentere- sette ord på det som skjer nå   

Hevde seg selv, sin selvstendighet ”jeg kan selv”.   

Beskrive- nyansere sak/person/hendelse med egenskaper f.eks. en 
fin blomst/ svømte fort 

  

Gi informasjon/presentere- jorden er en planet    

Be om informasjon f.eks. ”hva, når, hvorfor”   

Gjenfortelle hendelse/fortelling/ film…   

Forklare- dette skjer fordi   

Instruere- gjør slik så skjer det   

Forhandle- om du gjør/tenker slik i stedet   

True f.eks. hvis du ikke gjør slik, blir konsekvensen denne…   

Korrigere- jeg sa/gjorde/tenkte feil, jeg skulle ha gjort slik i stedet.   

Nekte- nei det du sa er ikke sant/korrekt, men   

Fortelle- tydelig start, logisk hendelseskonsekvens, tydelig avslutning   

Bekrefte- ja det du sier er sant/korrekt   

Tulle/vitse med språket… en tomat gikk over veien… kom ketchup så 
går vi 

  

Ironi- si en sak men mene de motsatte f.eks. så fint været er når det 
regner. 

  

Planlegge- først skal vi gjøre slik, deretter skal vi gjøre så….   
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Love    

Lyve    

Erte    

Argumentere- du mener det men jeg mener dette fordi at…   

   

   

   

   

   

 



	116	

Vedlegg 8: Sjekkliste ordforråd 
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Vedlegg 9: Kvalitativ analyse 
 

Alle lydopptak er på forhånd transkribert. 

Analyse av dialogstruktur 

 

Både barnet og den voksne (søsken) blir analysert.  

 

1. Lytt gjennom hele lydopptaket sammenhengende (5 min) 

 

2. Analyser deretter en og en tur. Se på transkripsjonen og hør på hver tur flere ganger. 

Fokusere på dialogens struktur og bruke I-R analysens begreper (se nedenfor) 

 

3. Reflektere hvorfor og om ytringen tilhører den ene eller andre kategorien. 

 

4. Kod hver ytring under I- R – begrepene i NVivo  

Kodingsskjemaet for I-R – analyse  

 

   

>….. Sterkt initiativ 

 

 Replikk som innfører noe nytt – krever svar 

> Svakt initiativ 

 

Replikk som innfører noe nytt men som ikke krever svar 

< Minimal respons 

 

Responsen er tilknyttet nærmeste foregående replikk uten å 

tilføres noe nytt 

 

 

 

Ekspanderende 

respons 

 

 

Replikken er en adekvat respons og samtidig et nytt initiativ. Den 

peker både fremover og bakover 

 

… - 

Icke-lokal respons 

 

Replikken er ikke tilknyttet nærmeste foregående replikk 

 

  :- 

Icke fokal respons 

 

Replikken knyttes ikke til samtaleemnet 
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<) Avslutning 

 

Replikken som avslutter et delspill 

 

Analyse av språklige handlinger 

 

Definisjoner: 

 

Kommunikativ handling  Kan erstatte den virkelige handlingen med kommunikasjon  

Språklig handling Kan erstatte den virkelige handlingen med språk (må ikke være uttrykt 

med tale). 

Talehandling  Kan erstatte den virkelige handlingen med talespråk 

Tegnhandling  Kan erstatte den virkelige handlingen med tegn  

Skrifthandling Kan erstatte den virkelige handlingen med skrevet språk 

 

 

Framgangsmåte: 

o Lytt sammenhengende gjennom lydklippet for å få et overblikk.  

o Videre blir hver ytring som barn og den voksne ytrer analysert med hjelp av tabellen 

over språklige handlinger. Deretter spilles en og en ytring av gangen for å avgjøre hva 

slags språklige handlinger som utøves. Veksler mellom transkripsjonen og lydfilen for 

å få hjelp av de ulike prosodiske ledetrådene.  

o De ulike språklige handlingene er laget som koder i NVivo, og ytringen vil bli kodet 

som den ene eller andre språklige handlingen. Både barn og voksen vil bli analysert.  

 

Analysetabell  

Handling 

• Argumentere 

• Befale 

• Forespørsel/spørre etter 

• Bekrefte 

• Benevne 

• Fortelle 

• Beskrive 
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• Straffe 

• Bestemme 

• Bevise 

• Forklare 

• Fornekte/Nekte 

• Spørre 

• Fordømme 

• Hylle 

• Informere 

• Stille spørsmål 

• Ironisere 

• Korrigere 

• Kommentere 

• Love 

• Lyve 

• Planlegge 

• Erte  

• Samtykke  

• Tulle 

• Ønske 

 

 

 

TEA-analyse – forenklet 

Framgangsmåte: 

Veksling med avlytting av lydfil og transkripsjon. 

Analysen: 

1. Ved bruk av tabell 1 gjøres en første analyse av hvordan de ulike 

samtaleemnene fordeler seg. Denne fokuserer på hva som er innholdet i 

samtalen. Denne vil være til hjelp i gjennomføringen av selve TEA – 

analysen (del 2). Fokuset vil først og fremst være på hva barnet prater 

om. Først blir det klarlagt i hvilken tid samtalen omhandlet (fortid, 

nåtid, fremtid). Videre blir det klarlagt om samtalen omhandlet 
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objekter/personer som synes eller ikke synes. Deretter ble innholdet i 

barnets ytringer analysert og kodet nærmere.  

2. Videre blir analyse 2 gjort. Her blir grensene mellom episodene avklart 

ved hjelp av samtaleemnene. Videre analyseres det på hvilken måte 

topic er forankret i noe som er gitt gjennom bruk av koding i Nvivo.  

3.  

Tabell 1. Hva ”prater” barnet om? 

                                                                            

                   

Objekt, personer 

Det som syns 

Det som ikke syns 

                  

Det som skjer 

NU 

Tidligere (datid) 

Senere (framtid) 

                  

Følelser 

Barnets 

Sine egne 

Tredje persons 

                  

Behov 

Barnets 

Sine egne 

Tredje persons 

                  

Interesser 

Barnets 

Sine egne 

Tredje persons 

                  

Fantasier 

Barnets 

Sine egne 

Tredje persons 

                  

Erfaringer                   
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Barnets 

Sine egne 

Tredje persons 

Tanker 

Barnets 

Sine egne 

Tredje persons 

                  

Annet                   

 

Tabell 2.   TEA – analyse  

 Frekvens 

T 

Topic er forankret i dialogen.  

I et aspekt av nærmeste foregående turer blir 

utgangspunktet for topic, ofte gjennom en 

assossiasjon eller analogi til noe nærliggende 

 

 

 

S 

Topic er forankret i den konkrete situasjonen. 

Det kan handle om objekt, personer, plass, 

handlinger, egenskaper. 

 

R 

Ett topic som ligger flere turer tilbake i 

dialogen tas opp igjen. 

Formuleringen kan være nesten identisk eller 

veldig ulik 

 

O 

Topic er ikke forankret i indre eller ytre 

sammenheng. 
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Vedlegg 10: Resultater fra sjekkliste ordforråd  
Oversikt over kategorier og skårer ved pretest  

 
 

Oversikt over kategorier og skårer ved posttest 

 
 

 

 

Kategori nr Kategori navn Antall ord Tidspunkt Forstår Tegner Taler Forstår % Tegner% Taler%
1 LYDEFFEKTER OG DYRELYDER 12 POSTTEST 12 0 12 100 0 100
2 NAVN PÅ DYR (virkelige- eller lekedyr)   44 POSTTEST 39 27 39 89 61 89
3 KJØRETØY (virkelige eller leker)     14 POSTTEST 13 8 13 93 57 93
4 LEKER    18 POSTTEST 17 11 15 94 61 83
5 MAT OG DRIKKE          68 POSTTEST 62 36 58 91 53 85
6 KLÆR  OG TILBEHØR      30 POSTTEST 25 12 23 83 40 77
7  KROPPSDELER          27 POSTTEST 26 21 26 96 78 96
8 SMÅGJENSTANDER I HUSET 50 POSTTEST 45 30 41 90 60 82
9 MØBLER OG ROM   34 POSTTEST 30 13 24 88 38 71

10 TING UTENDØRS 31 POSTTEST 30 18 28 97 58 90
11 STEDER Å DRA TIL 22 POSTTEST 20 6 18 91 27 82
12 MENNESKER     36 POSTTEST 31 10 26 86 28 72
13 LEKER OG RUTINER      27 POSTTEST 25 13 25 93 48 93
14 BESKRIVENDE ORD  63 POSTTEST 62 32 57 98 51 90
15 VERB 107 POSTTEST 102 56 97 95 52 91
16 PRONOMEN     31 POSTTEST 24 4 18 77 13 58
17 ORD OM TID     16 POSTTEST 14 10 13 88 63 81
18 PREPOSISJONER OG STEDSANGIVELSER 41 POSTTEST 33 15 31 80 37 76
19 MENGDEORD OG BESTEMMEORD 21 POSTTEST 21 6 18 100 29 86
20 HJELPEVERB OG VERB MED GENERELT INNHOLD     22 POSTTEST 18 1 18 82 5 82
21 SAMMENBINDENDE ORD OG SPØRREORD                   16 POSTTEST 14 3 12 88 19 75

SUM 730 663 332 612
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Visuell fremstilling av hva Billie forstår og bruker av ord innen de ulike kategoriene 

ved pretest og posttest 

 

 

 

 

 

Hvordan Billie «bruker ord» ved pretest  
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Hvordan Billie «bruker ord» ved posttest 

 
Til forskjell fra pretest mener foreldrene at Bille nå snakker ofte om ting som har skjedd i 

fortiden eller om personer som ikke er tilstede. De opplyser også at hen ofte forstår hvis man 

spør om noe eller etter noe som ikke er i det samme rommet.  
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 Vedlegg 11: Svarbrev fra REK 
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Vedlegg 12: Svarbrev REK prosjektendring  

 



	136	

 
 

 

 



	 137	

Vedlegg 13: Forfatterveiledning 
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Vedlegg 14: Følgeskriv 
 

Karlstadmodellen – vi trenger mer enn ord!  
	

 Anne Holberg Klemsdal1 og Ulrika Löfkvist1,2 

 
1Institutt for spesialpedagogikk, Universitet i Oslo, Oslo, Norge 
2Karolinska Institutet, Department of Clinical Science, Intervention and Technology 

(CLINTEC), Division of Speech-Language Pathology, Stockholm, Sverige  

 

Adresse og telefon for korrespondanse:  

Anne Holberg Klemsdal; Masterstudent i audiopedagogikk og sertifisert veileder i 

Karlstadmodellen 

E-mail: anne-h-k@hotmail.com, Telefon: 977 48 150 

 

Ulrika Löfkvist; Førsteamanuensis, Med dr., Leg. Logoped, Listening Spoken Language 

Specialist certified Auditory Verbal Educator (LSLS cert. AVEd.)  

 

Inst. for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Postboks 1140, Blindern 

0318 Oslo, Norge 

 

E-mail: ulrika.lofkvist@isp.uio.no, Telefon: +47 22859165 

 

Antall ord i artikkelen: 8 627 

Tekstbehandlingsprogram: Word for Mac, Versjon 16.16.10 
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