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Sammendrag   
  
Tittel  

«I denne jobben er man nødt til å være noen foreldre kan utvikle tillit til». En kvalitativ 

intervjustudie om audiopedagogenes erfaringer med rådgivning til foreldre til barn med 

mistanke om auditive prosesseringsvansker.   

  

Bakgrunn og formål  

Studiens bakgrunn omfatter et ønske om å studere relasjonen mellom en rådgiver og rådsøker i 

en utredningssituasjon for barn med mistanke om auditive prosesseringsvansker. Målet er å 

skape en felles forståelse blant aktuelle fagpersoner, og samtidig å gi aktuelle foreldre et 

innsyn i audiopedagogenes kontekst. I tillegg har denne masteroppgaven et ønske om å 

engasjere fremtidige studenter til å forske videre på temaer knyttet til gitt problemstilling.   

  

Problemstilling  

Hvilken rolle har en audiopedagog ved rådgivning til foreldre til barn med mistanke om auditive 

prosesseringsvansker?  

  

Teori  

Min teoretiske referansebakgrunn bygger på en humanistisk forståelse. Studien er satt sammen 

av blant annet Carl Roger (1951) sin beskrivelse av humanistisk tenkning, Robert Carkhuff 

(2008) sin beskrivelse av løsningsorientert rådgivning og Hilton Davis (1995) sin beskrivelse 

av foreldrerådgivning gjennom partnerskapsmodellen. I tillegg anvendes teoriene til Davis og 

Carkhuff for å belyse de ulike holdninger og kommunikative ferdigheter som vektlegges 

underveis i en rådgivningsprosess. Kapittelet avsluttes med redegjørelse av utfordringer og 

barrierer som kan oppstå ved foreldrerådgivning.   

  

Metode  

Ut fra gitt bakgrunn, formål og problemstilling er denne studien basert på en kvalitativ 

forskningsmetode. Datamaterialet i forskningen er på bakgrunn av et semistrukturert intervju 

basert på fem audiopedagoger som jobber i ulike instanser i Norge. Studien er preget av et 

fenomenologisk og hermeneutisk perspektiv, og fremhever audiopedagogenes erfaringer og 

refleksjoner knyttet til egen praksis. Gitt datamaterialet ga et dypere meningsinnhold og et 

helhetlig bilde av informantenes utsagn. Intervju samtalene ble tatt opp ved hjelp av diktafon, 
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og ble i etterkant transkribert, kategorisert og analysert. Studiens analyseprosess er basert på 

en tematisk analyse med utgangspunkt i Braun og Clarke (2006)  

  

Resultater  

Funn fra undersøkelsen maler et bilde av at audiopedagoger sitter med både like og ulike 

opplevelser knyttet til deres erfaringer med rådgivning til foreldre til barn med mistanke om 

auditive prosesseringsvansker. Til tross for at audiopedagogene anvender noenlunde like 

kartleggingsskjema, hørselstest, og rådgivningsstrategi, opplever informantene ulike grad av 

samhandling og utfordringer i rådgivningsprosessen. Samlet sett tilsier datamaterialet at 

audiopedagoger med lengre erfaring knyttet til ulike utfordringer i rådgivningsprosessen, 

pratet merkbart mer om betydningen av kommunikative ferdigheter og personlige holdninger i 

et vellykket rådgivningsforhold. Dette viser at audiopedagogenes evne til å møte foreldrenes 

frustrasjon og bekymring knyttet til barnets tilstand, er avhengig av den aktuelle fagpersonens 

erfaringer og evne til å reflektere. Sagt det annerledes har den enkelte audiopedagogens 

egenskaper en avgjørende rolle for den videre kontakten og samarbeidet som etableres med 

pårørende. Dette er en interessant faktor, ettersom alle informantene i denne studie sa seg enig 

i at en god kontaktetablering mellom en audiopedagog og foreldre, allerede ved det første 

møtet, spiller en avgjørende rolle for kvaliteten i tjenesten som tilbys til det aktuelle barnet.   

  

Mitt hovedfunn er presentert i sitatet «I denne jobben er man nødt til være noen foreldre kan å 

utvikle tillit til». Dette referer til at en audiopedagog sin evne til å utvikle et godt 

rådgivningsforhold er avhengig av både deres kunnskap og evne til å samarbeide med 

pårørende. Audiopedagogens kommunikative ferdigheter og personlige holdninger har en 

vesentlig rolle for kvaliteten i rådgivningsprosessen, og videre for foreldrenes mottakelighet 

ovenfor tiltaket som blir presentert av hjelpeapparatet.   
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Forord  
Arbeidet med masteroppgaven har vært krevende, men samtidig en lærerik og spennende 

prosess. Denne oppgaven markerer en avslutning på mange års skolegang, og jeg er glad for 

at jeg fikk anledning til å fordype meg i et tema som engasjerer meg. Arbeid med denne 

studien har vært svært givende og jeg håper andre får nytte av denne oppgaven til å danne seg 

refleksjoner rundt gitt problemstilling, og som inspirasjon for videre forskning.   

  

Denne oppgaven er basert på støtte og hjelp fra mange utrolig fine mennesker som jeg ønsker 

å bruke denne anledningen til å takke. Først og fremst vil jeg takke studiens fem informanter, 

som har delt sin verdifulle tid og erfaringer fra fagfeltet. Denne oppgaven ville ikke vært 

mulig uten dere, og jeg setter stor pris på samtalen med hver og en av dere.   

 

Tusen takk til mine to veiledere, Sonia Muñoz Llor og Charlotte Caspari, som har motivert 

meg fra første stund med konstruktive tilbakemeldinger, kritiske spørsmål og varm støtte 

underveis i arbeidet.   

 

Tusen takk til mine trofaste studievenninner, Sara Skogli, Silje Andersen, Victoria Stormo og 

Vilde Gulin. Vi har stått sammen gjennom masterstudiet, og har hatt mange gode diskusjoner 

og oppmuntrende samtaler opp gjennom studiet.   

  

Tusen takk til Lackshana Nesalingam og Clengtan Mathias for korrekturlesing. Utrolig 
takknemlig for all hjelpen.  

  

Tusen takk til min kjære familie, for at dere alltid stiller opp og har troa på meg. Setter stor 

pris på all god tilrettelegging under oppgaveskrivingen.   

  

Lillestrøm, juni 2020  

  

Priyangha Nesalingam  
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1 Innledning   
I dette kapittelet ønsker jeg å gjøre rede for bakgrunnen for valg av tema og problemstilling i 

denne masteroppgaven. Videre består kapittelet av en avklaring av sentrale begreper som er 

anvendt i teksten og en beskrivelse av oppgavens struktur.   

  

1.1 Bakgrunn, tema og formål  
Formålet med denne studien er å undersøke audiopedagogenes bevissthet tilknyttet deres egne 

holdninger og kommunikative ferdigheter ved rådgivning til foreldre til barn med mistanke om 

auditive prosesseringsvansker. I denne studie er min interesse å rette oppmerksomheten mot 

audiopedagogenes opplevelser og erfaringer knyttet til rådgivningsforholdet og 

rådgivningsprosessen, samt deres syn på bruk av egne holdninger og kommunikative 

ferdigheter. Bakgrunnen for mitt engasjement i valgt problemstilling er forankret gjennom to 

spesifikke hendelser fra studiet. Andre semester i masterstudiet fikk jeg anledningen til å delta 

i praksis i en privat klinikk, som arbeidet med behandling av blant annet lydoverfølsomhet og 

tinnitus. Dette var min første opplevelse med å erfare en rådgivers arbeid, og betydningen av 

rådgivningskompetanse ved kommunikasjon med rådsøkere. Jeg fikk oppleve hvordan 

rådsøkerens væremåte og holdning endret seg på bakgrunn av rådgiverens holdninger og 

kommunikative ferdigheter (Bø, Foreldre og fagfolk, 2011). I tillegg fikk jeg oppleve hvilken 

betydning et godt forhold mellom en audiopedagog og pårørende har for å oppnå gode resultater 

ved behandling av barn. Jeg avsluttet praksisperioden hos en annen instans, og fikk mer 

kunnskap om auditive prosesseringsvansker og kompleksiteten rundt diagnosen. Dette ga meg 

en umiddelbar interesse for å undersøke audiopedagogens rolle ved rådgivning til foreldre til 

barn med mistanke om auditive prosesseringsvansker. Ifølge Bø (2011) spiller foreldre en viktig 

rolle for å utarbeide og opprettholde gode utviklingsmuligheter hos barnet. Dermed fokuserer 

dette prosjektet på rådgivning til foreldre.   

  

I denne masteroppgaven ønsker jeg å studere hva utvalget mitt vektlegger i foreldrerådgivning, 

samt hvilke holdninger og kommunikative ferdigheter de anser som nødvendig i 

rådgivningsforholdet. Fremlegg av et slikt perspektiv kan bidra med å øke kunnskap både blant 

audiopedagoger og de aktuelle foreldrene. Å øke kunnskapen til audiopedagoger, i den forstand 

hvor aktuelle fagpersoner lærer mer gjennom å lese utsagnene til studiens informanter. I tillegg 

vil dette gi de aktuelle foreldre et bilde av rådgivningsprosessen, hva de kan forvente av 

audiopedagogen og et inntrykk av audiopedagogenes syn på utfordringer de møter i 
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rådgivningsprosessen. På denne måten kan noe av de typiske misforståelsene blant foreldre og 

audiopedagoger håndteres tidlig i rådgivningsprosessen.   

  

Som en forsker av denne studie ønsker jeg å studere det mellommenneskelige møtet mellom en 

rådgiver og rådsøker, og videre se sammenhengen mellom hvordan informantene handler i 

rådgivningssituasjonen. Lassen (2014, s. 21) sammenligner rådgivningsferdigheter med 

rådgiverens egenutvikling og selvinnsikt, og anser dette som en ferdighet som er stadig i 

utvikling. En slik tankegang setter krav til rådgiverens evne til å vurdere egen kompetanse og 

faglig rolle, kommunikative ferdigheter og holdninger. Ifølge Lassen (2014) er rådgiver det 

viktigste redskapet i en rådgivningsprosess, og har en stor betydning for kvaliteten i 

rådgivningsforholdet. Dermed ønsker jeg å studere audiopedagogenes syn på rådgivning, og 

hvilke kommunikative ferdigheter og holdninger som anvendes i rådgivningsprosessen.   

  

Tidlig innsats og fokus på barn som strever, er et av hovedområdene i dagens skolesystem i 

Norge (Hjellup, 2014). Både erfaringer fra praksis og tidligere arbeidserfaring som blant annet 

lærer (vikar) har jeg også erfart at tidlig innsats sparer både aktuelle barn og foreldre fra ekstra 

belastning. Et slikt systemrettet arbeid er inspirert av blant annet perspektiver som 

empowerment og salutogenisk, og retter fokuset på barnets ressurser og mestringspotensiale 

(Johannessen et al., 2013). Lassen (2014) beskriver dette som et paradigmeskifte hvor fokuset 

trekkes fra problemet til mulighetene, og legger vekt på praksis som fremmer og styrker 

mestringsfølelsen, og skaper muligheter for utvikling hos det aktuelle barnet. Dette er i tråd med 

min grunnholdning i henhold til rådgivning til foreldre til barn med mistanke om auditive 

vansker.    

  

Denne studien er basert på et fenomenologisk og hermeneutisk perspektiv, hvor formålet er å 

få et innblikk i hvordan audiopedagoger opplever det første møtet med foreldre til barn med 

mistanke om auditive prosesseringsvansker, og hvilke holdninger og kommunikative 

ferdigheter de i anvender i rådgivningsprosessen.  
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1.2 Tittel og problemstilling   
Denne studien har fått tildelt tittelen «I denne jobben er man nødt til å være noen foreldre kan 

utvikle tillit til», hvor setningen er hentet fra uttalelsen til en av informantene i denne studien. 

Jeg opplever at denne setningen oppsummerer informantenes syn på foreldrenes behov, og samt 

setter krav til audiopedagoger i møte med foreldre til barn med mistanke om auditive 

prosesseringsvansker.   

  

Studiens problemstilling er utarbeidet på bakgrunn av synet til Thagaard (2009) som presiserer 

at en problemstilling bør være blant annet åpen, tydelig og avgrenset. På bakgrunn av dette har 

jeg valgt følgende problemstilling for å belyse gitt formål og bakgrunn:   

  

«Hvilken rolle har en audiopedagog ved rådgivning til foreldre til barn med mistanke om 

auditive prosesseringsvansker?»  

  

Følgende forskningsspørsmål er utarbeidet for å utdype gitt problemstilling:   

- Hvilke holdninger og kommunikative ferdigheter anvendes i rådgivningsprosessen?   

- Hvilke utfordringer møter en audiopedagog ved rådgivning til foreldre til barn med 

mistanke om auditive prosesseringsvansker?  

  

1.3 Begrepsavklaring   
Begreper som «barn med mistanke om auditive prosesseringsvansker», «rådgivning» og yrket 

«audiopedagog» er mye brukt i denne oppgaven, og jeg ønsker dermed å gi en kort avklaring 

på gitte begreper.   

  

1.3.1 Barn med mistanke om auditive prosesseringsvansker  

I denne studien gjelder barn med mistanke om auditive prosesseringsvansker, barn som er <7 

år og opplever vansker med å blant annet høre i utfordrende lyttemiljø til tross for normal 

rentone- og taleaudiometri (Cole & Flexer, 2015). Alderen er bestemt på bakgrunn av at det 

norske testbatteriet for utredning av auditive prosesseringsvansker krever at barnet er <7 år.  

Begrepet får en dypere redegjørelse under underkapittelet 2.1.2.   
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1.3.2 Rådgivning  

Rådgivning innebærer å gi råd til et annet menneske som opplever sitt ståsted i en problematisk 

situasjon. En rådgiver er en fagperson som tilbyr sin ekspertise gjennom rådgivning eller 

veiledning (Lassen, 2014). I tillegg skal en rådgiver «sette de som søker hjelp, bedre i stand til 

å hjelpe seg selv, ikke bare i den aktuelle saken de står oppe i, men også̊ i andre lignende 

situasjoner» (Johannessen et al., 2013, s. 13). Begrepet rådgivning er en ubeskyttet yrkestittel 

som gjennom årene har blitt definert og tolket av ulike teoretikere. Ifølge Lassen (2014) er 

rådgivning et samarbeid mellom to individer hvor målet er å yte hjelp. Å yte hjelp kan innebære 

en kort samtale med en venn som føler seg dårlig, eller en veiledningstime med en fagperson. 

Noen ganger kreves det mer tid og profesjonell kompetanse, og det er denne formen for 

rådgivning jeg gjør rede for i underkapittelet 2.3.   

  

1.3.3 Audiopedagog  

En audiopedagog er en fagperson med mastergrad og har kompetanse innenfor områdene 

hørsel, kommunikasjon, spesialpedagogikk og rådgivning. De fleste audiopedagoger i Norge 

jobber med utredning, veiledning og opptrening til individer med hørsel relaterte vansker og 

deres pårørende. De mest vanlige arbeidsoppgavene for en audiopedagog er blant annet å utrede 

hørsel og hørselsfunksjonen, kartlegge lytteutvikling, språk og kommunikasjonsferdigheter, 

lyttetrening for barn, unge og voksne med høreapparat eller cochlea implantat, og behandle 

mennesker med øresus og lydoverfølsomhet. (Yrkesbeskrivelse Audiopedagog, 2020)  

  

1.4 Avgrensing av oppgaven  
Studiens avgrensning er avgjort på grunnlag av å ivareta en god struktur til tross for oppgavens 

omfang og tid til rådighet. Ettersom rådgivning er et vidt begrep bestående av ulike teorier og 

modeller, har jeg valgt ut perspektiver som jeg anser som relevante for å belyse gitt 

problemstilling. Denne studien fokuserer på rådgivning til foreldre til barn med mistanke om 

auditive prosesseringsvansker, og dermed falt valget på en humanistisk rådgivingstradisjon med 

vekt på to tilhengere fra denne tradisjonen. Informantene i denne studien jobber i ulike instanser 

bestående av ulike rammebetingelser som kan ha en påvirkningsfaktor for arbeidet til 

fagpersonene, men for å ivareta god struktur og rød tråd gjennom studien har jeg valgt å ikke 

inkludere dette temaet i oppgaven.   
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1.5 Oppbygging av oppgaven   
Denne studien består av seks kapitler, inndelt i teori, metode, empiri og konklusjon.   

  

Kapittel 1 skisserer bakgrunnen for valg av formål og problemstilling, samt en beskrivelse av 

gitt forskningsspørsmål, begrepsavklaringer og årsaken for valg av avgrensninger i studien.   

  

Kapittel 2 består av studiens teoretiske forankring. Jeg starter kapittelet med en kort beskrivelse 

av hørselsvansker og auditive prosesseringsvansker. Deretter en presentasjon av humanistisk 

rådgivningstradisjon i lys av problemløsningsmodellen til Carkhuff (2008), 

foreldrerådgivningsmodellen til Davis (1995) og av både norsk og internasjonal forskning og 

teori. Kapittelet avsluttes med en beskrivelse av utfordringer ved å være rådgiver til foreldre til 

barn med sammensatte vansker.   

  

Kapittel 3 omfatter en beskrivelse av valg av forskningsmetodiske og vitenskapsteoretiske 

perspektiver som ligger til grunn for studien. Denne presentasjonen beskriver ulike vurderinger 

og valg jeg har tatt som en forsker underveis i forskningsprosessen. Kapittelet vektlegger også 

en beskrivelse av studiens validitet, reliabilitet og generaliserbarhet, samtidig en etisk vurdering 

av min rolle som en forsker.   

  

Kapittel 4 har et fremlegg av informantenes utsagn med vekt på koding og kategorisering som 

inngår i tematisk analyse. Hvert utsagn er etterfulgt med forskerens tolkning og har som innsikt 

å danne et helhetlig bilde av datamaterialet.   

  

Kapittel 5 har som formål å drøfte gitt utsagn fra kapittel 4 i forhold til teori som er gjort rede 

for i kapittel 2. Baktanken er å knytte drøftingen nært opp til teori om klientsentrert rådgivning, 

foreldrerådgivning og holdninger og kommunikative ferdigheter. Dette kapittelet består av tre 

hovedkategorier kalt: involveringsfasen, utforskningsfasen, og utfordringer en audiopedagog 

møter ved rådgivning til foreldre. Jeg har valgt å presentere informantenes uttalelse i preteritum, 

og presentasjon av aktuelle teorier og forskning i presens, for å understreke at informantene 

ikke er nødt til å stå for det de uttalte seg om under intervjusituasjonen.   

  

Kapittel 6 består av en kortfattet beskrivelse av hovedfunnene i undersøkelsen med vekt på gitt 

problemstilling og forskningsspørsmål. Kapittelet avsluttes med noen få ord om forskerens 

refleksjoner knyttet til forskningsresultatet.  
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2 Teoretisk og empirisk forståelsesramme   
  
Denne studien omhandler audiopedagogenes rolle ved rådgivning til foreldre til barn med 

mistanke om auditive prosesseringsvansker, herunder kalt som APD. Dette kapittelet har som 

mål å gjøre rede for relevant teori og forskning, som skal danne et grunnlag for videre analyse 

av det empiriske materialet. Jeg har valgt å presentere en kort beskrivelse om hørselsvansker, 

auditive prosesseringsvansker og om praksisen i Norge ved utredning og behandling av APD. 

Bakgrunnen for valg av en slik tilnærming har som formål å skape en bedre forståelse for 

situasjonen foreldre til barn med mistanke om APD befinner seg i. Rådgivning rettet til foreldre 

har hovedfokuset i denne studien, og har dermed fått tyngden i dette teori kapittelet. I tillegg 

opptrer dette som grunnlag for mine refleksjoner knyttet til gitt datamateriell.   

  

2.1 Hørsel og auditive prosesseringsvansker  
  

2.1.1 Hørsel og sentrale hørselsvansker   

Hørsel er et av våre verdifulle sanseorgan som fremtrer som en viktig kommunikasjonskanal. 

Dette organet bidrar med å blant annet fange opp og lokalisere ulike lydkilder og samtidig 

oppfatte betydningen av gitt lyd (Cole & Flexer, 2015). Hørselssystemet er delt inn i tre deler 

kalt det indre-, mellom-, og det ytreøret, samlet sett betegnes som det perifere øret. Til tross for 

at auditive stimuli innhentes gjennom det ytre øret og bearbeides i mellomøret, så er det auditive 

cortex i hjernen som lytter og koder det vi hører (Stach, 2010). Hørselssystemet fremtrer både 

i form av resepsjon og persepsjon av lyd, dette innebærer blant annet fysiologisk og psykologisk 

prosessering av auditiv informasjon (Stach, 2010). Ifølge Cole & Flexer (2015) omfatter 

persepsjon store deler av det auditive talespråk oppfattelsen, samt diskriminering av temporale 

aspekter ved telesignalet.   

  

I diskusjon om hørsel relaterte problematikk er det mest alminnelig å trekke frem målbart 

sensorisk svekkelse, som kan oppdages i et audiogram bestående av rentone-, og taleaudiometri. 

Denne type hørselstap skyldes sykdom eller skade i det perifere øret, som f.eks. 

mellomørebetennelse og menieres sykdom (Cole & Flexer, 2015). Til tross for et normalt 

audiogram opplever flere barn og voksne vansker med å lytte, spesielt i støyfulle lydmiljø.  

Forskere forklarer at årsaken til dette henger i tråd med at et audiogram kun evaluerer ørets evne 

til å høre lyd og ikke evnen til å lytte og forstå gitt lyd (Bamiou et al., 2001)  
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Å lytte er en egenskap som beskriver blant annet hjernens evne til å koble mening til mottatt 

lydsignal. Dette beskrives som en kompleks prosess som er påvirket av høyere ordens 

hjernefunksjon som f.eks. oppmerksomhet og arbeidsminne (Bellis, 2011). Avvik i denne 

prosessen skyldes vanske i det auditive sentralnervesystemet, og deles inn i retrocochleære 

hørselsvansker og auditive prosesseringsvansker. Vanskene knyttet til begge kategoriene 

fremtrer ofte med like funksjonelle utfordringer, men har opphav fra ulik etiologi (Dawes & 

Bishop, 2010). Bamiou et. al (2001) legger frem at ubehandlet hørselsvanske knyttet til avvik i 

hjernen, blant barn, kan gi store konsekvenser for deres språklig og sosiale utvikling. Det er per 

dags dato lite bruk av diagnostiske og strategiske teknikker for å fange opp sentrale 

hørselsvansker, som krever samspill mellom det perifere og sentrale hørselsbanen.  

Auditive prosesseringsvansker går under denne kategorien og er foreliggende i denne studien.   

  

Jeg ønsker herved å gi en kort redegjørelse for APD, ettersom dette er sentralt for videre 

beskrivelse av betydningen av audiopedagogens holdninger og kommunikative ferdigheter ved 

rådgivning til foreldre til barn med mistanke om APD.   

  

2.1.2 Auditive prosesseringsvansker  

Auditiv prosessering er en paraplybetegnelse som beskriver hørsels ferdigheter, som anses som 

nødvendige for å gjenkjenne og tolke auditive stimuli (Bamiou et al., 2001). Avvik i disse 

ferdighetene betegnes som auditive prosesseringsvansker, såkalt en heterogen hørsels- og 

kommunikasjonsvanske. Denne type hørselsvanske fikk medisinsk oppmerksomhet allerede i 

1953 av psykologen Helmer Myklebust. Han oppdaget denne vansken ved studie av sentrale 

auditive funksjoner blant individer med mistenkte vansker i forbindelse med kommunikasjon 

(Bisgaard & Morgensen, 2015).   

  

Til tross for tidlig oppdagelse, er APD et svært omdiskutert begrep i tråd med definisjon og 

forståelse av det nevrale grunnlaget. I 2005 hadde American Speech-Language-Hearing 

Association (ASHA) den mest dominerende oppfatningen, som beskrev APD som 

sentralnervesystemets avvikende yteevne og redusert effektivitet ved prosessering av auditive 

stimuli (2005). Denne definisjonen inkluderte sameksistens med andre utviklingsforstyrrelser i 

høyere ordensfunksjon som blant annet språk og kognisjon, men påsto samtidig at vanskene 

opptrådte uavhengig av hverandre.  
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Idag blir APD beskrevet ved hjelp av definisjonen til the British Society of Audiology (BSA) 

(2017, s. 6) som sier følgende; ”...poor perception of both speech and nonspeech sounds, which 

may include both the afferent and efferent pathways of the central auditory nervous system 

(CANS), as well as other neural processing systems that provide “top-down” modulation of the 

CANS”. Ut ifra en slik definisjon kan APD forstås som en hørselsvanske som rammer områder 

som språk, lesing, minne og oppmerksomhet. I motsetning til definisjoner utarbeidet av ASHA 

(2005) og BSA (2011), inkluderer denne oppdaterte definisjonen to nye begreper, kalt afferente 

(oppegående) og efferente (nedgående) funksjoner, som omfatter sentrale auditive 

nervesystemets evne til å prosessere informasjon. Denne nye definisjonen legger til at nettopp 

denne funksjonen har en redusert kapasitet blant individer med APD ((BSA), 2017). Selv om 

auditive prosesseringsvansker består av ulike definisjoner og modeller, så er teorien om 

afferente og efferente prosesser mest anerkjent ved arbeid om årsaken bak denne type 

hørselsvanske (Bellis, 2011). Jeg ønsker dermed å anvende denne oppdaterte definisjonen til 

BSA (2017) som utgangspunkt i denne studie.   

  

2.1.2 – 1 Funksjonsbeskrivelse  

Forskning tilsier at APD medfører vansker med å bearbeide gitt lyd, og samtidig vansker med 

å sortere relevant og ikke relevant informasjon i utfordrende lytteforhold (Bisgaard & 

Morgensen, 2015). Blant barn kan denne type vanske forårsake både akademiske og sosiale 

utfordringer, ettersom barnet vil oppleve vansker med å blant annet oppfatte tale, holde 

oppmerksomheten i støyfulle omgivelser og oppfatte hvilken retning lyder kommer fra (Bamiou 

et, al 2001). En vanlig skolehverdag er sammensatt av mye tale og bakgrunnsstøy som setter 

store krav til barnets evne til kommunikasjon og konsentrasjon (Carneol, 2010).. Barn som ikke 

mestrer dette kravet grunnet f. eks. APD vil i lengden forsøke å isolere seg eller bli urolig, som 

videre kan påvirke deres atferd og personlighet. (Bisgaard & Morgensen, 2015)   

  

2.1.2 - 2 Komorbiditet   

Å lytte/forstå gitt lyd er en kompleks prosess som involverer individets auditive, kognitive og 

språklige evner (Stach, 2010). Forskning tilsier at lyttevansker primært har opphav i kognitive 

avvik, hvorav redusert kognitiv prosessering ved utfordrende lyttemiljø forårsaker akustiske og 

lingvistiske vansker i de aktuelle situasjonene (Bellis, 2011). I lengre sikt utløser dette andre 

utviklingsmessige funksjonsnedsettelser. De mest vanlige vanskene som sameksisterer med 

APD, med likt symptombilde, er språkvansker, dysleksi, ADHD/ADD og/eller 

autismespekterforstyrrelser (Ferguson et al., 2011). En slik vid spekter av Komorbiditet, skaper 
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usikkerhet om auditiv prosessering og kan bli betegnet som en enestående diagnose (Carneol, 

2010). Selv om ulike forskning av både Dawes & Bishop (2010) og Corriveau et al., (2007) 

legger frem at det er sammenfallende likheter i skolepresentasjonen blant barn med APD og 

barn med spesifikke språkvansker, så ønsker de fleste fagpersoner å definere APD som en egen 

tilstand (Hlf, 2009). Årsaken til dette henger i tråd med at til tross for at APD har like symptomer 

som andre komorbide diagnoser, så er årsaksforholdet og individuelle utviklingsaspekter svært 

ulike, og spiller en sentral rolle ved språklig og sosial utvikling (Hlf, 2009).   

  

2.1.3 Utredning av auditive prosesseringsvansker  

ICD-10-CM, International Classification of Diseases inkluderte APD som en egen 

diagnosekode i verdens Helseorganisasjon i 2005. I Norge ble denne diagnosen opprettet 2019 

i den norske ICD-10-CM og fikk koden H93.25 (Hlf, 2009). På bakgrunn av gitt Kommorbiditet 

er det opprettet et krav om tverrfaglig tilnærming ved utredning og behandling. I Norge består 

dette tverrfaglige teamet av en øre-, nese-, og halslege, audiopedagog og audiograf, og har 

ansvaret for å drøfte hørselsmedisinske resultatene i tråd med blant annet barnets 

språkkompetanse, kognitive funksjoner og generelle læreforutsetninger. Dette testes av andre 

instanser som for eksempel PP – tjenesten, Statped og/eller BUP. Tverrfaglig samarbeid spiller 

en vesentlig rolle ved blant annet vurdering av om barnets lyttevansker har sammenheng med 

avvikende evner i høyere ordens språklige og/eller kognitive funksjoner.   

  

2.1.4 Diagnostisering   

Ved mistanke om APD, skal det bli sendt ut en omfattende henvisning til et sykehus som 

arbeider med utredning og behandling av APD. Denne såkalte henvisningen skal bestå av en 

sammensatt rapport av utførte kartlegging og evnetester. Dette gjelder utredning av 

kognitive/nevropsykologiske funksjoner som blant annet generelle evner, 

oppmerksomhet/arbeidsminne (både auditive og visuelle tester) og språktester. I tillegg legges 

det fokus på utredning av ungens eventuelle sosiale og emosjonelle vansker, oppmerksomhet 

og hyperaktivitet, samt en detaljert beskrivelse av allerede tiltak som har blitt prøvd ut og 

tilbakemelding på disse. (Hlf, 2009).   

  
Hos de sykehusene som arbeider med utredning og behandling av APD, vil det bli gjennomført 

en hørselsmedisinsk utredning som innebærer anamnese og medisinsk vurdering. Denne type 

vurdering vil bli utredet ved hjelp av blant annet hørselstester som kartlegger det perifere øret, 

elektrofysiologiske undersøkelser som kartlegger hjernens evne til respons, kartleggingsskjema 
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som fokuserer på ungens lytteevne i hverdagen CHAPS (Smoski et al.,2020), spørreskjema 

utarbeidet av St olavs hospital og Det norske APD testbatteriet (Hlf, 2009). Dersom gitt resultat 

fra overnevnte testene viser unormal skåre på både språklige og ikke språklige APD testene, til 

tross for normal perifere øret, vil et tverrfaglig team bestående av øre-, nese-, og halslege, 

audiograf og audiopedagog gjennomgå resultatene og samt vurdere gitte resultater opp mot 

hverandre.   

  

2.1.5 Det norske APD testbatteri  

APD er en diagnose som berører flere aspekter knyttet til hørsel, språk og oppmerksomhet, og 

krever dermed et testbatteri sammensatt av ulike tester som samler inn grundig informasjon om 

individets auditive prosessering. Gjennom årene har det blitt utviklet en rekke tester i ulike land 

for å fange opp APD, hvor alle testene bar med risikoen for å bli påvirket av høyere 

ordensfunksjoner som kognitive evner, oppmerksomhet, arbeidshukommelse, språk, 

motivasjon og lingvistiske faktorer. I 2005 foreslå ASHA at et testbatteri for utredning av APD 

bør bestå av både språklige og ikke-språklige tester, samt vurdere følgene områder som rammer 

auditiv funksjon (Hlf, 2009).  

  

Det norske testbatteriet ble utarbeidet i 2009 og består av tester som rammer følgende områder; 

auditive ferdigheter ved forringede akustiske signaler, auditive ferdigheter ved konkurrerende 

akustiske signaler, lokalisering og lateralisering av lyd, auditiv mønstergjenkjenning, auditiv 

diskriminering, temporal prosessering av lyd og talegjenkjenning i bakgrunnsstøy. Dette 

testbatteriet er normert for barn mellom sju til tolv år. (Hlf, 2009)   
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2.2 Å være forelder til et barn med sammensatte vansker   
Foreldre til barn med sammensatte vansker står ofte ovenfor store følelsesmessige og praktiske 

behov, men hvordan familiene håndterer denne type vanske er svært individuelt og avhenger av 

miljøet rundt familien (Sætersdal et al., 2008). Forskning viser at sammenlignet med foreldre 

til barn uten sammensatte vansker, sliter foreldre til barn med sammensatte vansker med en 

krevende oppdragelsesrolle som videre utløser følelse av stress, uro og isolasjon (Luterman, 

2004). Davis (1995) forteller at foreldre ofte sitter igjen med en tilstand av sjokk, 

handlingslammelse og/eller forvirring når de får informasjon om ungens diagnose.   

   

Familie kan bli ansett som en stor homogen gruppe hvor hver enkel forelder blir lagt under 

samme kategori. Realiteten er langt i fra denne oppfatningen, og en fagperson må derfor anse 

hver forelder som enkeltindivider, og ta seg tid til å lytte til deres unike opplevelse av egen 

situasjon og refleksjon av det de opplever som utfordrende (Gjærum, 2006). Mestring er et 

omfangsrikt begrep som oppfatter både den praktiske og den emosjonelle dimensjonen. Hver 

enkel forelder er individuelt unike hvor noen foreldre til barn med sammensatte vansker mestrer 

det praktiske området godt, men opplever vansker knyttet til emosjonell mestring, og omvendt 

(Lassen L. , 2014).  Foreldrenes opplevelse og håndtering av egen situasjon er til en viss grad 

avhengig av støtte og hjelp de mottar av fagpersoner fra hjelpeinstanser. Forskning viser at 

foreldre ofte kan oppleve flere av disse møtene som overbelastende, og som en maktkamp 

(Skagen, 2004).  

  

2.3 Rådgivningsteori  
I dette underkapittelet vektlegges teorier som jeg anser som et nødvendig grunnlag for å belyse 

audiopedagogenes rolle ved rådgivning til foreldre til barn med mistanke om auditive 

prosesseringsvansker. Jeg oppfatter det som svært relevant å sette søkelys på teoretiske 

grunnlaget audiopedagogene bygger sin praksis på, ettersom dette opptrer som utgangspunkt i 

forskningsprosessen. Rådgivning er en allmenkjent ubeskyttet yrkestittel, hvor rådgivere 

anvender ulike rådgivningstradisjoner ved samtale med blant annet foreldre. Denne studien er 

basert på en humanistisk rådgivningstradisjon med vekt på Carkhuff sin klient sentrert 

rådgivningstradisjon og videre foreldrerådgivningstradisjonen til Davis. Som nevnt 

avslutningsvis i 2.1.5 er auditive prosesseringsvansker en kompleks diagnose og dermed påstår 

jeg at disse rådgivningstradisjone spiller en viktig rolle for å belyse studiens problemstilling.  
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2.3.1 Definisjoner av rådgivning   

Rådgivning er en allmenkjent paraplybetegnelse som i bunn og grunn innebærer å gi hjelp. I 

spesialpedagogisk arbeid blir begrepet erstattet med blant annet betegnelsene: veiledning, 

konsultasjon og coaching (Lassen, 2014). Mens Skagen (2004) definerer veiledning og 

rådgivning som to sider av samme sak, så presiserer Tveiten (2007) at veiledning skiller seg fra 

rådgivning, ved å blant annet legge vekt på å styrke mestringsfølelse hos rådsøkeren gjennom 

dialog. Veiledning kan også fokusere på kompetanse- og selvutvikling, og er gjerne en metode 

som tas i bruk av erfarne fagpersoner for å lære opp en annen fagperson fra samme yrke. 

Konsultasjon skiller seg fra veiledning i den forstand at metoden jobber for et indirekte mål. 

Lassen beskriver at «konsulenten skal arbeide med den rådsøkeren som skal utføre arbeidet med 

klienten» (Lassen, 2014, s. 30). Konsultasjon innebærer samhandling mellom to fagfolk, gjerne 

med ulike profesjon- og erfaringsbakgrunn. Coaching har som mål å fremme individets 

potensiale og utviklingsmulighet, og er en form for direkte rådgivning. Denne form for 

rådgivning tar bort fokuset fra problemet og retter heller fokuset mot utvikling og resultat. I 

denne studien skal vi se på betydningen av rådgivningskompetanse for en fagperson, ved 

samtale med foreldre til barn med sammensatte vansker, og dermed anses rådgivende 

veiledning som godt egnet i dette forholdet.   

  

Lassen (2014) deler opp rådgivning i seks tradisjoner; yrkesmessig-, mentalhygienisk, 

humanistisk-, psykometri-, psykoanalytisk- og behavioristisk rådgivning. Som nevnt 

innledningsvis i dette underkapittelet har jeg valgt å basere denne studien på en humanistisk 

rådgivningstradisjon, etterfulgt av rådgivningsbeskrivelsen til Carl Roger (1951), Robert R.  

Carkhuff (2008) og Davis Hilton (1995).   

  

2.3.2 Humanistisk rådgivningstradisjon  

Den humanistiske rådgivningstradisjonen har sitt opphav fra både Europa og USA, og vokste 

frem som en protest mot både den psykodynamiske- og atferdterapeutiske 

rådgivningstradisjonen (Johannessen et al., 2013). Mens psykodynamiske- og atferds 

terapeutiske tradisjonene hadde et overfladisk forhold til rådsøkere, fokuserte den humanistiske 

tradisjonen på relasjonsbygging. Den humanistiske rådgivningstradisjonen er basert på 

observasjoner og studier, og har sitt fokus på menneskers iboende evne for utvikling og 

selvrealisering. Nåtid og rådsøkerens håp er det sentrale i denne rådgivningstradisjonen. En god 

rådgiver skal jobbe med seg selv, og være i stand til å møte rådsøkere uten la seg styre av egne 

holdninger og synspunkter. Enhver rådgiver trenger å ha en trygg ramme og et reflektert syn 
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over sin rådgivningsprosess for å kunne skape en god dialog med rådsøkeren. Til tross for at vi 

mennesker er sammensatt av ulike moralske og religiøse verdier, setter humanistisk rådgivning 

krav om at en rådgiver skal ivareta profesjonalitet og ha et åpent sinn. (Lassen, 2014)  

  

Carl Roger er en viktig representant innenfor humanistisk rådgivning, hvor rådsøker har en 

sentral rolle i hans teori. Han bidro med å forsterke tanken om at ethvert individ fortjener å 

forme seg til den man ønsker å bli. Ikke bare å fortjene, men han anså dette som et nødvendig 

iboende behov hos individer for å oppnå sitt fulle potensiale (Lassen, 2014). Ifølge Roger (1951) 

baserer den humanistiske filosofien på at mennesker er skapt med fri vilje og evnen til 

selvrealisering og utvikling. Dermed anses mellommenneskelig møte, trygge rammer, gjensidig 

respekt, engasjement til rådsøkerens utvikling og empati til vedkommende sin forutsetning som 

essensielt for en god rådgivning. (Roger, 1951)  

  

Roger (1951) presiserer at utviklingen til hvert individ er basert på deres handlinger, altså vi 

blir til den vi er gjennom hva vi gjør. Humanismen anser utviklingen til mennesker som veien 

mot noe og en rådgivers rolle er å hjelpe rådsøkeren på denne såkalte veien. Med andre ord var 

arbeidet hans basert på tro om at menneskers utvikling er som følge av hva de gjør. 

«Rådgiverens rolle er å lytte og oppmuntre på en varm og aksepterende måte. Rådgiveren skal 

ikke vurdere klienten, men akseptere klientens følelser og mening slik de blir lagt fram altså 

uten å se etter skjult mening» (Johannessen et al., 2013, s. 43). Denne type rådgivningstradisjon 

arbeider etter tro om at rådsøker vet best og at det beste utfallet skapes ved at rådsøker og 

rådgiver sammen søker etter det bedre for en løsningsfokusert prosess. Dette tar oss videre til 

Robert R. Carkhuff som er en følger av Roger, og har utarbeidet en problemløsningsmodell 

basert på nettopp humanistisk rådgivningstradisjon. Denne modellen til Carkhuff består av en 

stegvis beskrivelse av rådgivningsprosessen og bidrar med å skape et systematisk utgangspunkt 

for å besvare audiopedagogenes rolle ved rådgivning til foreldre til barn med mistanke om APD 

(Lassen, 2014).   
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2.3.2 – 1 Robert Carkhuffs klientsentrerte rådgivningsmodell   

Dr. Robert R. Carkhuff er en verdensberømt forsker som har generert «The Science Of Human 

Generativity» (Lassen L. , 2014). Han utarbeidet et rådgivningsgrunnlag som var mer 

tilgjengelig for folket og utviklet dermed en problemløsningsmodell basert på humanistisk 

rådgivningstradisjon (Lassen, 2014). Ifølge Carkhuff (2008) trenger alle mennesker, en eller 

flere ganger, hjelp til å løse personlige eller yrkesrelaterte problemstillinger. Dette trenger ikke 

å innebære å hjelpe noen som er alvorlig syke, men noen som befinner seg i en situasjon som 

oppleves uoverkommelig eller overveldende av vedkommende.   

  

Carkhuff deler sin rådgivningsmodell i fire faser med en glidende overgang mellom de ulike 

stegene. I boka The art of helping (2008) gjør han rede for disse fire ulike fasene av 

selvhjelpsaktiviteter kalt involverings- (involvement), utforsknings- (exploration), 

personliggjørings- (understanding) og igangseettingsfasen (action). Ettersom denne studien 

baserer på audiopedagogenes rolle ved rådgivning til foreldre til barn med mistanke om APD, 

velger jeg å fokusere på fase 1 og 2 av denne modellen.   

  

Involveringsfasen  

Denne fasen fokuserer på involvering og igangsetting innenfor rådgivning, og anses som 

grunnlag for de neste fasene. Den første fasen handler om rådsøkeren og rådgiverens første 

møte, og kontaktetablering mellom disse. Carkhuff legger stor vekt på denne 

relasjonsbyggingen ettersom rådsøkeren får mulighet til å uttrykke seg om det de opplever som 

vanskelig i privatlivet. En rådgiver har ansvar for å skape trygghetsfølelse hos rådsøkeren og 

engasjere han/hun til å uttrykke seg i personlige vendinger, både verbalt og nonverbalt. Dette 

første møtet skal bidra med å gi rådsøkeren en god følelse og trygghet om at vedkommende og 

deres vanske blir tatt på alvor. (Carkhuff R. R., 2008) (Lassen L. , 2014)  

  

Utforskningsfasen:   

Denne fasen blir også kalt for karlegglingsfasen, hvor rådgiveren studerer rådsøkerens fakta, 

emosjoner og tanker tilknyttet til vansken. En slik kartlegging av nåværende situasjon bidrar 

med å gi en oversikt over rådsøkerens aktuelle følelser og tanker tilknyttet vansken. Individer 

er sammensatt av mange ulike følelser og utfordringer i livet. En rådgiver kan ikke gi råd for 

alle type utfordringer på en og samme rådgivningsprosess. Carkhuff (2008) presiserer dermed 

at rådgiveren har som ansvar å ta utgangspunkt i det rådsøkeren ønsker å få hjelp med akkurat 

nå og arbeide med følelsene knyttet til den aktuelle problemstillingen.   
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Carkhuff har troen på at den beste utviklingen skapes av at rådsøkeren opplever kontroll over 

sitt problem, og dette skapes ved at rådgiver til enhver tid sørger for å klargjøre at rådsøkeren 

er i førersetet under hele prosessen, mens rådgiver fungerer som en GPS. Rådsøkeren 

bestemmer destinasjonen, mens rådgiveren viser de mulige veiene til ønsket destinasjon 

(Carkhuff, 2008). I denne studien er det foreldre som sitter i sjåførsetet, i håp om å finne en 

løsning for å øke kvaliteten i hverdagen til ungen deres. Dermed ønsker jeg å trekke inn 

rådgivningsmetoden til Davis Hilton som legger vekt på rådgivning til foreldre med kronisk 

syke og funksjonshemmede barn. (Lassen L. , 2014)  

  

2.3.2 - 2 Hilton Davis foreldrerådgivningsmodell   

Som nevnt innledningsvis anser jeg foreldrerådgivning som et vesentlig tema i denne oppgaven, 

og har valgt å anvende foreldrerådgivningsmodellen til Davis (1995) som teoretisk grunnlag. 

Foreldre er barnas primærkilde og er av ulike grad svært beskyttende ovenfor barnet deres. Når 

barnet ikke er slik de hadde forestilt seg, eller ikke oppfyller kravene til «normal» utvikling, 

utløser dette ulike reaksjoner blant foreldre. Det er særlig krevende å gi rådgivning til foreldre, 

ettersom de ikke søker hjelp for sin egen del, men de søker hjelp for noen de er glad i og har 

ansvaret ovenfor. Ved søk om hjelp for seg selv, kan det åpnes rom for tilpasning av behov, 

men ved søk etter hjelp for noen du har ansvaret for, er det vanskelig med kompromiss (Davis, 

1995).  Foreldrerådgivningsmodellen til Davis presenterer ulike innfallsvinkler å ta hensyn til 

ved foreldrerådgivning.    

  

Foreldrerådgivningsmodellen til Davis (1995) er basert på et partnerskap mellom foreldre og 

rådgiver. Et partnerskap hvor foreldre ikke har en urealistisk forventning til rådgiveren, likestilt 

med at rådgiveren ikke møter rådsøkeren med fordommer. Foreldre kan oppleve skjev 

maktfordeling i relasjonen, ettersom rådgiveren betraktes som eksperten i feltet og foreldre kan 

dermed føle seg maktløs. Rådgiver har dermed ansvaret til å enhver tid forsikre foreldre om at 

de sitter med en kunnskap om barnet deres som ikke kan leses opp i noen fagbøker. Davis (1995, 

s. 46) påpeker at tidlig avklaring av forventninger spiller en vesentlig rolle for et godt 

partnerskap. På denne måten kan begge partene danne seg et felles mål, og jobbe tett i samarbeid 

for å nå dette målet. Et klart og felles mål gir partene eierskap til problemet og et driv for å ta 

ansvar. Både foreldre og rådgivere sitter med ulike opplysninger om barnet, og tett samarbeid 

vil dermed legge frem en utbredt analyse av barnets sterke og svake sider. Foreldre har en 

emosjonell tilknytning kontra rådgivere som har en faglig tilknytning til barnet, og dette kan 

ofte utvikle til motstand og negativ energi. Davis (1995) påpeker at gjensidig respekt og 
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forståelse spiller en sentral rolle i et godt partnerskap. Rådgivere har ansvar for å gi foreldrene 

mulighet til å drøfte sine meninger ved presentasjon av tiltak eller resultater. (Davis, 1995; 

Lassen L. , 2014)  

  

En rådgiver har i tillegg ansvar for å lytte til foreldres bekymringer og ta hensyn til deres 

følelser. I motsetning til rådgivere har foreldre en mer følelsesladet tilknytning til barnets 

vansker, og dermed trenger kanskje mer annerkjennelse og følelsen av trygghet. Både foreldre 

og rådgivere må ha rom for å kunne prate åpent om deres meninger, samt som de lytter mens 

den andre prater. Et slikt samarbeid bidrar med å skape et godt forhold mellom foreldre og 

rådgivere, samtidig at det gir foreldrene følelsen av å bli hørt og anerkjent. God kommunikasjon 

og tett samarbeid skaper et godt grunnlag for partnerskap, og vil engasjere foreldre til å delta 

mer aktivt og vil gi følelsen av å ha kontroll over situasjonen.  (Davis, 1995)   

  

2.4 Rådgivers grunnleggende holdninger og ferdigheter  
Både klientsentrerte rådgivningsmodellen til Carkhuff (2008) og foreldrerådgivningsmodellen 

til Davis (1995) bidrar til et godt grunnlag for å studere audiopedagogenes rolle ved rådgivning 

til foreldre til barn med mistanke om APD. Begge modellene presenterer et bilde av at god 

rådgivning er avhengig av rådgiverens evne til å høre etter det rådsøker formidler, og samtidig 

å legge frem alternative løsninger som rådsøkeren kan velge mellom. I dette underkapittelet 

skal vi se på Carkhuff (2008) og Davis (1995) sine syn på holdninger og kommunikative 

ferdigheter de anser som nødvendige og grunnleggende hos en rådgiver.   

  

2.4.1 Holdninger og selvinnsikt   

Grunnleggende holdninger hos en rådgiver anses som det mest essensielle ved utarbeidelse og 

gjennomføring av en positiv rådgivningsprosess (Lassen I. , 2002). Positiv holdning er et vidt 

begrep som omfavner flere aspekter. Ut ifra faglitteratur forstår jeg det slik at både Davis og 

Carkhuff vektlegger noe av de samme grunnleggende holdninger og ferdigheter, selv om de 

benevner disse med ulike begreper (Carkhuff R. R., 2008) (Davis, 1995). Jeg velger å 

kategorisere disse egenskapene med begrepene kongruens, empati og positiv aktelse. De 

presiserer at en rådgiver med følgende holdninger vil bidra med å reflektere åpenhet, tillit og 

likeverdighet i relasjonsprosessen (Dunst et al., 1994).   
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Kongruens beskriver rådgiverens ærlighet og evnen til å være seg selv ved refleksjon av sin 

holdning ovenfor rådsøker. En rådgivningsprosess er på grunnlag av en relasjon, og dermed er 

det viktig at rådsøker opplever holdningene til rådgiver som ekte og troverdig. Carl Roger 

påpeker at en rådsøker trenger å oppfatte rådgiveren som genuin, og deres holdninger som 

transparente for å kunne fullstendig åpne seg. På lik måte som alle andre har rådgivere et 

privatliv med personlige innvendinger. Å være transparent ovenfor rådsøker innebærer ikke å 

legge frem privatlivet sitt, men at en rådgiver lager en oversikt over hvilke deler av seg selv 

som kan anvendes positivt i rådgivningen, og i tillegg sørger for å være fullstendig og hel ved 

fremlegg av disse sidene. (Carkhuff R. R., 2008)  

  

En rådgiver blir ofte ansett for å være eksperten, og kan dermed føle på press til å svare på alle 

spørsmål og undringer rådsøker bærer på. Davis (1995) påpeker at en god relasjon skapes 

gjennom gjensidig respekt og genuin interesse for hverandre. Allerede ved første møtet bør en 

rådgiver gi inntrykk til rådsøkeren at han er her for klientens skyld, at han opplever klienten 

som viktig og likeverdige, og at han er genuint interessert i deres fremskritt (Carkhuff, 2008). 

Lassen (2014) påpeker at rådgivers åpenhet om manglende kunnskap eller tvil i enkelte temaer 

vil bidra med å øke tiltro til temaer som rådgiver velger å uttale seg om. Et viktig redskap i 

rådgivningsprosessen er å lytte til rådsøkerens utsagn uten fortolkning eller forvrenging med 

innflytelse av egne meninger og synspunkter. Carkhuff (1977) definerer kongruens som 

genuinitet, og påpeker at en rådgiver vedlikeholder sin genuinitet ved å blant annet ikke 

anstrenge seg til å følge rollens stereotypiske atferd, og heller holder et åpent sinn både når 

rådgiver er enig eller uenig i det rådsøker formidler. En slik holdning bidrar til trygghet og 

forutsigbarhet i relasjonen, og hjelper rådsøkeren til å finne ro og føle seg avslappet i 

situasjonen.   

  

Roger (1951) og Lassen (2014) presiserer at det er kun rådgivere som til enhver tid er åpen for 

egen utvikling og er bevisst over sitt standpunkt, som vil kunne balansere kunsten i kongruent. 

Rådgiver må være ærlig ovenfor sin rådsøker angående sine tanker og meninger knyttet til 

situasjonen her og nå. Rådgivning innebærer ofte ikke en engangskontakt, men heller en 

relasjon som varer over lengre perioder og dermed må rådgiver tilpasse seg rådsøker som et 

medmenneske og være seg selv fra første stund for at relasjonene skal vare. Davis (1995) trekker 

inn begrepene spontanitet og kontinuitet som aktuelle ved kongruens tilnærming. Spontanitet 

tar for seg rådgiverens evne til å stå åpen med en likefram reaksjon i møte med rådsøker. I og 

med at en rådgivningsprosess varer over lengre periode, krever kontinuitet at rådgiver 
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vedlikeholder et balansert forhold, slik at rådsøker ikke opplever rådgiver som annerledes fra 

møtet til møtet. Et balansert forhold med tillit fremtrer som ekte og skaper rom for at rådsøker 

opplever trygghet til å uttrykke seg.   

  

Ubetinget positiv aktelse omfatter en relasjon mellom rådgiver og rådsøker preget av 

akseptering og omsorg (Lassen L. , 2014). Ubetinget positiv aktelse kan ses på som en 

fortsettelse av kongruens som innebærer at rådgiver viser sin genuinitet og ærlig interesse 

ovenfor rådsøker. Alle mennesker er forskjellige med ulike bakgrunn, synspunkt og holdninger. 

Davis (1995) legger frem at rådgiver skal møte rådsøkere uten fordommer og være helhetlig 

ved akseptering. Mennesker er sosiale vesener som er avhengige av å bli møtt med respekt og 

aksept for å kunne drive sin hverdag. Det er derfor viktig å opprettholde dette i en 

rådgivningsrelasjon hvor rådsøkeren opplever situasjonen sin vanskelig (Johannes et al., 

(2013)). Både når rådsøker møter en utvikling eller nedgang i prosessen, skal rådgiveren møte 

rådsøkerens med anerkjenning og gi uttrykk for at vedkommende fortsatt har håp for utvikling 

og heier på deres mot til prøve. «positiv aktelse betyr vilje til å registrere rådsøkerens styrker 

og gleder, men også hans depresjoner og nederlag» (Lassen L. , 2014, s. 67). Carkhuff (2008) 

påpeker at en slik holdning skaper grunnlag for å møte rådsøker som subjekt og akseptere 

vedkommende som hovedaktør i sin realitet. I tillegg bidrar denne type holdning til å motivere 

rådsøkeren til å involvere seg i sin egen prosess (Roger, 1951). Det er viktig å bemerke seg at 

en slik holdning ikke forutsetter at rådgiver skal finne seg enig i alt rådsøker tenker og mener, 

men heller lærer rådgiveren til å kunne se verden gjennom rådsøkeren øyne. På denne måten 

reflekterer rådgiver sin aksept ovenfor rådsøkerens følelser og gir plass for den type atferd. 

Egan (2018) kalles dette for covert behavior og overt behavior og beskriver at holdningene til 

rådsøker og hvordan vedkommende arbeider er med på å påvirke ubetinget positiv aktelse. Han 

påpeker videre at det er en gråsone mellom grunnleggende respekt og ubetinget positiv aktelse, 

og påstår at det kreves et likestilt håp og tro på utviklingen for å kunne utarbeide en 

hensiktsmessig og effektiv samtale. (Lassen L. , 2014) (Skagen, 2004)  

  

Empati i en rådgivningsprosess omfatter rådgivers evne til å møte rådsøkerens emosjonelle 

verden med medmenneskelighet og prøve å sette seg inn i situasjonen til vedkommende. Egan 

(2018) skriver at all atferd er på bakgrunn av emosjonell uro, og ved å sette seg inn i situasjonen 

til rådsøker har rådgiver et bedre utgangspunkt i å forstå deres situasjon og atferd. Empati anses 

som en nødvendig egenskap for å skape gode relasjoner og bidrar med å skape et miljø hvor 

rådsøker føler seg beskyttet. Davis (1995) påpeker at rådgiver på denne måten gir rådsøkeren 
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følelsen av å bli akseptert og at deres vanske blir møtt med seriøsitet. Gjennom opplevelse av 

empati fra en fagperson, som har møtt mange lignende situasjoner, vil vise rådsøker at deres 

vanske ikke blir ufarliggjort, eller sett på som uviktig. Carkhuff (2008) beskriver empati som et 

verktøy for formidling av bekreftende signaler som skaper følelse av anerkjennelse og 

tilknytning mellom rådsøker og rådgiver. Gjennom empati forteller rådgiveren at han forstår 

problematikken til rådsøkeren, og ofte er dette nok til å kunne motivere rådsøkeren til å åpne 

seg mer. Samtidig er det viktig å bemerke seg at overdose av empati kan gi motsatt effekt og 

virke skadelig på utviklingen, ved å skape overdrevet spenning som rådsøkeren oppfatter som 

overveldende (Carkhuff & Berenson, 1977). Ifølge Egan (2018) er en empatisk tilstedeværelse 

trøstende og støttende. Vi alle forventer at en samtalepartner er oppmerksom og viser interesse 

i dialogen, og denne egenskapen er spesielt nødvendig hos en rådgiver. Når en rådgiver gir 

uttrykk for empati, bekrefter han/hun at de følger med og har en medfølelse for inntrykket deres. 

En slik bekreftelse fra rådgiveren skaper en annerkjennelse hos rådsøkeren og vil gi en 

opplevelse av trygge rammer. Empati innebærer ikke kun om å gi omsorg, men også om 

hvordan rådgiver responderer empatisk. Empatisk respons omfatter rådgivers holdninger og 

atferd ved formidling av sin forståelse ovenfor rådsøkerens følelser. En slik selvinnsikt gir 

rådsøkeren refleksjon over at rådgiver er genuint interessert i vedkommende sin velvære 

(Sætersdal et al., 2008).   

  

2.5 Utfordringer i rollen som audiopedagog/rådgiver  
En rådgiver/audiopedagog står i fare for å møte på utfordringer jevnt utover de ulike fasene i 

rådgivningsprosessen. Hvordan en rådgiver møter disse utfordringene er med på å forme 

resultatene i rådgivningsprosessen (Bø, 2011). En rådgiver har dermed ansvaret for å være 

varsom ovenfor mulige utfordringer i forkant, for å unngå påvirkning i prosessen. Davis (1995) 

og Carkhuff (2008) presiserer at det vil være en form for skjev maktfordeling allerede fra første 

møte med klienten, ettersom rådsøkeren oppsøker hjelp eller råd til rådgiveren. Sagt det 

annerledes står rådgiveren i maktposisjonen til å hjelpe rådsøkeren til å dekke det manglende 

behovet til å forbedre livskvaliteten. Likevel vil en god rådgiver sørge for å minimere 

maktfordelingen, og til enhver tid sørge for at rådsøkeren minst mulig føler avmakt og lite 

kontroll over sin egen problemstilling (Skagen, 2004). Ifølge Carkhuff (2008) bør en rådgiver 

muntlig beskrive maktforholdet i rådgivningsprosessen, og videre tydeliggjøre at rådsøkeren til 

enhver tid har rett og ansvaret til å formidle hvilken del av prosessen som fremmer utvikling. 

Slike holdninger danner grunnlaget for etablering av kontakt og spiller en betydelig rolle for 

videre utvikling.   
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2.5.1 Makt og verdibarrierer  

Som nevnt tidligere i teksten er det viktig at rådgiveren legger til rette for at rådsøkeren 

erkjenner seg som likeverdig og som en samarbeidspartner i samspillet. «Spørsmålet er hvilken 

karakter asymmetrien i forholdet har og bør ha” (Eide & Eide, 2006, s. 53). Dette krever blant 

annet at rådgiver anerkjenner seg selv som bevisst og trygg i sin rolle, sine holdninger og 

handlinger i henhold til maktfordeling i samspillet med rådsøkeren (Lassen, 2014). 

Verdibarrierer omfatter rådgiverens egne verdier, normer, tradisjoner og kulturbakgrunn, og 

hvordan vedkommende uttrykker og forholder seg i møte med motstridene verdier. Ifølge 

Lassen (2014) vil forholdet mellom en rådgiver og rådsøker være noe ujevnt, selv om 

rådgiveren retter seg for den humanistiske rådgivningstradisjonen, og jobber mot partnerskap 

og gjensidighet i forholdet.   

  

Håndbok fra PP-tjenesten (2001) legger frem at maktforholdet mellom en rådgiver og foreldre 

er i endringsfasen. En av årsakene til dette er på bakgrunn av at kunnskap er mer og mer 

tilgjengelig for folket, som igjen fører til at rådsøkere stiller større krav til rådgivere. ”Mange 

foreldre har i dag solide kunnskap både om sitt barns vansker og om forpliktelser det offentlige 

hjelpeapparatet har (Ibid 2001:33). En audiopedagog har dermed et større ansvar til å stille opp 

forberedt til det første møtet, og besvare primære bekymringer som foreldre bærer på (Sætersdal 

et al., 2008).   
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3 Metode  
  

Formålet med dette forskningsprosjektet baserer seg på å undersøke audiopedagogenes rolle i 

foreldrerådgivning. Dette er et omfattende tema og dermed har jeg valgt å fokusere på 

foreldrerådgivning ved utredningsprosessen for foreldre til barn med mistanke om auditive 

prosesseringsvansker. Jeg har som følge av dette valgt gitt problemstilling: “Hvilken rolle har 

en audiopedagog ved rådgivning til foreldre til barn med mistanke om auditive 

prosesseringsvansker?” Studiens formål ble operasjonalisert ved å innhente empirisk 

informasjon  om  audiopedagogenes  egne  erfaringer  med  foreldrerådgivning 

 i utredningsprosessen. Således var siktemålet å betrakte informantenes erfaring tilknyttet den 

kommunikative prosessen ved språklig og nonverbal kommunikasjon. Jeg ønsker å 

understreke at intervjusamtalene ikke har grunnlag for å fastslå fasitsvar for gitt 

problemstilling, men likevel bidrar med å skape et grunnlag for å drøfte betydningen av 

kommunikative elementer i en rådgivningsprosess. Systematisk forskningsarbeid er et viktig 

redskap for å kunne teste ut, revurdere og videreutvikle nye kunnskap (Befring, 2007).  

   

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for det metodiske arbeidet i forskningsprosjektet, og forsøke 

å presentere de forskjellige valgene som har blitt tatt underveis. Først vil jeg introdusere tanken 

bak valget av kvalitativ metode, og videre vurderinger og refleksjoner som ble gjort i forkant. 

Deretter presenteres valg av analyseform og årsaken til følgende valg. Kapittelet fortsetter 

videre med en vurdering av prosjektets validitet, reliabilitet og generaliserbarhet, og avslutter 

med en fortolkning av etiske forhold og min rolle som en forsker i dette prosjektet.  

   

3.1 Valg av metode og vitenskapsteoretiske tilnærming  
  

3.1.1 Design  

Formålet med dette prosjektet er å sette søkelys og gi oppmerksomhet til audiopedagogenes 

egne erfaringer, personlige tanker og meninger bak foreldrerådgivning. Ifølge Kvale og 

Brinkmann (2015) spiller prosjektets problemstilling og hensikt en viktig rolle ved valg av 

forskningsmetode. Begrepet metode kan oversettes som «veien til målet», og denne såkalte 

veien utformes av valgene en forsker tar underveis ved utforming av grunnlaget til prosjektet 

(Johannessen et al., 2013). I motsetning til kvantitativ metode som er basert på forklaring, 

fokuserer kvalitativ metode på forståelse (Creswell & C, 2018). Jeg anser dermed kvalitativ 
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metode som godt egnet for gitt problemstilling, ettersom denne metoden gir muligheten til å 

utforske og interagere et lite utvalg, og tilegne deres personlige forståelse og erfaringer. Jeg har 

som en kvalitativ forsker ansvaret for å ivareta metodens retningslinjer, og opprettholde 

prosjektets troverdighet til enhver tid ved å begrunne og belyse hvert enkelt valg som tas 

underveis (Denzin & Lincoln, 2018).   

   

Jeg ønsker å forstå audiopedagogenes synspunkt gjennom kommunikasjon og anser dermed 

semistrukturert intervju som en godt egnet metode for å samle inn data (Postholm & Jacobsen, 

2018). Semistrukturert intervju er en forskningsdesign som vier plass til å planlegge temaer og 

spørsmål på forhånd, samtidig som det er rom for å stille tilleggsspørsmål, dersom dette anses 

som nødvendig. Funn fra undersøkelsen beskrives med tekst og legger vekt på å presentere 

informantenes tanker, mål, holdninger og meninger (Tjora, 2010). I tillegg har jeg, som en 

forsker av dette prosjektet, ansvaret for å bygge en trygg og profesjonell relasjon med 

informantene, for å blant annet ivareta kvaliteten i datamaterialet (Sparkes & Smith, 2014). I 

kvalitativ forskning benyttes fenomenologi og hermeneutikk som aktuelle vitenskapsteoretiske 

perspektiver, for å arbeide med forståelse av individets erfaring og fortolkning. Jeg har dermed 

tatt utgangspunkt i disse perspektivene underveis i forskningsarbeidet. (Dalen, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2015)  

   

3.1.2 Fenomenologisk perspektiv  

Begrepet fenomen har røtter fra gresk og betyr «det som viser seg». En fenomenologisk 

tilnærming i en kvalitativ metode fokuserer på sosiale aspekter, hvor forskeren går i dybden på 

informantenes egne opplevelser av et fenomen (Bengtsson, 2006) (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Dette innebærer ikke kun erfaringer angående hva de har opplevd, men også erfaringer knyttet 

til hvordan de opplevde fenomenet. Dette forskningsprosjektet baseres blant annet på en 

fenomenologisk tilnærming, da det er audiopedagogenes perspektiv, subjektive opplevelser og 

erfaringer jeg ønsker å sette søkelys på (Befring, 2007). Et slikt utgangspunkt krever nærhet og 

åpenhet til informasjonen som blir formidlet av informantene. Edmund Husserl er kjent for en 

moderne fenomenologisk tenkning, som anser gode beskrivelser og analyser av fremgangsmåte 

som essensielt for å oppnå kunnskap (Kvale & Brinkmann, 2015). Jeg er interessert i å sette 

søkelys på informantenes subjektive meninger og opplevelser, framfor overfladisk beskrivelse 

av forholdet mellom en audiopedagog og foreldre. Sagt det annerledes ønsker jeg å basere 

studien på å samle inn data med vekt på umiddelbart, ureflektert og teori fri innfallsvinkel.    
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3.1.3 Hermeneutisk perspektiv  

Hermeneutisk fortolkning retter fokuset mot veien til tolkning av tekster og fenomen (Creswell 

& C, 2018). Tilhengere fra denne tilnærmingen påstår at en forsker ikke kan dra kunnskap fra 

et fenomen, uten innflytelse fra deres allerede eksisterende kunnskap. Dermed ønsker 

hermeneutikere at forskere skal være bevisst på sin forkunnskap og sørge for å implementere 

det forsvarlig i prosjektet (Denzin & Lincoln, 2018). Jevnt utover hele arbeidet har jeg forsøkt 

å ha et bevisst syn på hvilken betydning min forkunnskap har på de ulike beslutningene jeg har 

tatt utover studien. Samtidig har jeg forsøkt å stille kritisk til disse forkunnskapene, ved å 

opprettholde en bevisst refleksjon over mine holdninger. Mens fenomenologien fokuserer på at 

forskeren skal være bevisst på å legge til side ens egne forkunnskaper, hevder derimot 

hermeneutisk tilhengere at en ikke kan tilegne seg ny kunnskap foruten innflytelse av egne 

forkunnskap. Dermed anser jeg en kombinasjon av fenomenologisk-, og hermeneutisk 

perspektiv som svært formålstjenlig for å kunne fremlegge en studie med preg av innflytelses 

løs teori og meningsfulle erfaringer og forkunnskap (Creswell & C, 2018).   

   

3.1.4 Egen forskerrolle og forforståelse  

Prosjektets forsker blir ansett som det viktigste verktøyet i kvalitativ metode, og dermed er det 

nødvendig at jeg gjør rede for min forforståelse av egen rolle som forsker (Kvale & Brinkmann, 

2015). Forforståelse omfatter en kombinasjon av kunnskap og erfaringer fra dagliglivet, som 

danner grunnlaget for hva vi ønsker å sette søkelys på, og for vår planlegging- og 

gjennomføringsstrategi. Overdrevent fokus på forforståelse kan opptre som et hinder for 

innhenting og tolkning av nye (Befring, 2007). Jeg er verken en forelder eller har erfaring med 

direkte rådgivning til foreldre til barn med funksjonsnedsettelse. Men jeg har derimot erfaringer 

som barneskolelærer (vikar) for blant annet barn med autismespekterforstyrrelser, og som 

miljøterapeut for unge og eldre voksne med utviklingshemning. Tidligere erfaringer fra disse 

arbeidsstedene og erfaringer fra praksissteder gjennom masterstudiet har definitivt vært med på 

å påvirke mitt valg av (Denzin & Lincoln, 2018). Emnet SPED4002 i masterstudie i 

audiopedagogikk har gitt meg økt kunnskap, nye perspektiver og interesse for rådgivning, 

spesielt klient sentrert rådgivningstradisjon. Som en forsker i denne studien, er jeg inspirert av 

relasjon og ressurspåvirket rådgivning mellom audiopedagoger og foreldre til barn med 

mistanke om auditive prosesseringsvansker. Jeg er blant annet inspirert av tanken om hjelp til 

selvhjelp, og at en god relasjon med foreldre kan gi en positiv fremgang i arbeid med barnets 

utvikling (Lassen L. , 2014).   
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Jeg har ingen forkunnskap eller erfaringer knyttet til audiopedagogenes opplevelser og tanker 

rundt rådgivning og samhandling med barn og pårørende. Jeg håper min uvitenhet relatert til 

dette feltet, har bidratt med å la meg stå åpen i møte med informasjonen som er lagt frem av 

informantene (Tjora, 2010). I denne studien rettes fokuset mot audiopedagogenes egen 

forståelse av deres erfaringer knyttet til foreldrerådgivning. Jeg er oppmerksom på at 

informantenes besvarelse på de ulike spørsmålene, hadde blitt besvart forskjellig sett i fra 

foreldrenes perspektiv, men dette er ikke fokuset i denne studien. Som en forsker ønsker jeg 

heller å holde meg til audiopedagogene erfaringer, og meninger knyttet til temaet. Innhenting 

av audiopedagogenes erfaringer har blitt gjennomført ved hjelp av intervju, som er et egnet 

innsamlingsverktøy innen kvalitativ metode (Creswell & C, 2018) (Befring, 2007) (Denzin & 

Lincoln, 2018)  

   

3.1.5 Intervju som metode  

Et kvalitativt intervju sørger for å bringe frem en dypere forståelse og bedre kunnskap om 

informasjonen informantene formidler, og dermed anser jeg denne metoden som godt egnet for 

å besvare valgt problemstilling. I tillegg bidrar dette verktøyet til å produsere vitenskapelig og 

fagrelatert kunnskap basert på direkte erfaringer fra feltet (Kvale & Brinkmann, 2015). Dalen 

(2011) presiserer at bruk av intervju som metode vil bidra med bedre forståelse for 

informantenes tanker, følelser, meninger og oppfatninger. I et intervju har informantene frihet 

til å besvare de ulike spørsmålene med deres egne ord, og videre beskrive deres personlige 

meninger og holdninger uten innvirkning fra forskeren (Sparkes & Smith, 2014)  

   

Denne studien er basert på intervju av enkeltpersoner, hvor besvarelsen er på bakgrunn av en 

felles intervjuguide utarbeidet av forskeren. I et intervju har forskeren som rolle å sørge for flyt 

i samtalen, og har ansvaret for å forme spørsmål/tema informanten skal prate om (Bengtsson, 

2006). En forsker har som ansvar å sørge for at informantene føler seg trygg og engasjert til å 

dele erfaringer, og samtidig opprettholder en god flyt i samtalen. Disse forutsetningene ønsker 

jeg å ta meg til rette ved innhenting av informasjon fra informantene til dette prosjektet. 

(Creswell & C, 2018)  
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3.2 Planlegging og gjennomføring av undersøkelse  

  

3.2.1 Utvalg  

Kvalitativ forskningsmetode legger fokuset på små utvalg og dermed er det meget nødvendig 

at hver og en fra dette utvalget er høyest relevante til gjeldende prosjekt (Creswell & C, 2018). 

Valg av tema til dette prosjektet var ikke et vanskelig valg for meg, ettersom auditive 

prosesseringsvansker fikk min oppmerksomhet allerede 3. semester i masterstudiet. Valg av 

fokusområde derimot krevde en lang tankeprosess. Etter å ha lest flere litteratur om auditive 

prosesseringsvansker (APD) og forum som beskriver bekymringene foreldre til barn med APD 

bærer på; bestemte jeg meg for å skrive om audiopedagogenes rolle i denne prosessen, og 

hvordan god rådgivning kan bidra med å støtte foreldre til barn med mistanke om APD (Lassen 

L. , 2014) (Bengtsson, 2006).   

   

Utvalget mitt består dermed av audiopedagoger med erfaringer fra utredningsprosessen av barn 

med mistanke om APD. Begrunnelse for dette valget henger i tråd med at jeg ønsker å øke min 

forståelse og kunnskap om fagpersonens perspektiv i sin rolle som audiopedagog og/ rådgiver. 

Holter (2007) presiserer at informantene fra et kvalitativt utvalg skal være sammensatt av økt 

variasjon og bredde for å kunne fange opp det store bildet. Ettersom det er få audiopedagoger i 

Oslo som arbeider med utredning og behandling av APD, falt dette til min store fordel at jeg 

måtte rekruttere etter relevante audiopedagoger fra Norge. Dette gjorde meg noe fortvilet i 

starten, ettersom jeg følte at intervju per telefon vil påvirke det personlige relasjonen som kan 

bygges gjennom nærkontakt. I dag er jeg svært fornøyd med dette utfallet, siden det ga meg en 

større variasjon i besvarelsene. I tillegg kan en sammensetning av audiopedagoger fra ulike byer 

representere et større mangfold i en liten informantgruppe.  

   

I søk etter informanter sendte jeg e-post til hørselssentralen i ulike sykehus og hørselsavdelingen 

i Statped, samt direkte e-post til audiopedagoger fra disse enhetene. E-posten besto av en kort 

beskrivelse av hva prosjektet går ut på, og hvilke forventninger jeg har til informantene. Mine 

krav til informantene var å ha en master i audiopedagogikk og erfaringer med arbeid i deler 

eller hele utredningsprosessen av barn med mistanke om auditive prosesseringsvansker. Jeg 

fikk tilbake svar fra fem aktuelle audiopedagoger, som jeg har valgt å anvende som informanter 

i denne studien. Etter godkjenning fra NSD fikk informantene tilsendt en epost med 

intervjuguide, informasjonsskriv om prosjektet og samtykkeskjema. I tillegg besto e-posten av 

forslag til dag og tid for å holde intervjuet. Ettersom 3 av 5 informantene bodde lengre unna 
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Oslo, avtalte vi å holde intervju per telefon. Formålet med denne oppgaven er ikke å legge det 

frem som en fasit, men heller å gi et grunnlag for videre vurdering.  

   

Deltakere  Arbeidserfaring innenfor feltet  Arbeidssted  

1  3 år  Sykehus  

2  4 år  Sykehus  

3  2 år  Privatpraktiserende  

4  15 år  Statped  

5  15 år  Sykehus  

Figur 1: Oversikt over utvalget  

   

Informantene i denne oppgaven er anonymisert i den forstand at de skal føle seg trygge til å 

kunne besvare spørsmålene ærlig og utdypende. Jeg er ikke opptatt av hva hver enkel informant 

svarer på de ulike spørsmålene, men heller danne et fullstendig bilde av tankene til 

audiopedagoger som en fagperson. (Kvale & Brinkmann, 2015)   

  

3.2.2 Utarbeidelse av intervjuguide  

Jeg har valgt semistrukturert intervju som data innsamlingsstrategi, ettersom denne metoden 

skaper rom for å undersøke og kartlegge et fastsatt tema (Creswell & C, 2018). I motsetning til 

strukturert intervju består semistrukturert intervju av bestemte rammer med rom for fleksibilitet. 

Denne formen for intervju består av forhåndsbestemte spørsmål, formuleringer og rekkefølge, 

men forskeren kan endre rekkefølgen underveis i intervjuet dersom vedkommende opplever det 

som nødvendig (Kvale & Brinkmann, 2015). Denne formen for fleksibilitet, gir forskeren 

anledning til å følge opp med oppfølgingsspørsmål til bestemte svar og erfaringer som formidles 

av informantene. Dette anser jeg som nødvendig i mitt prosjekt, da det er stor sjanse for at 
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informantene i denne studien vil besvare enkelte spørsmål med case fra egen erfaring. (Kvale 

& Brinkmann, 2015)  

   

Formålet med intervju er å samle inn tilstrekkelig datamateriale for å kunne besvare 

problemstillingen, og dermed skal en intervjuguide bestå av spørsmål som gjenspeiler 

tematikken i studien (Befring, 2007). Intervjuguiden ble i første omgang utarbeidet ved å 

skissere ned spørsmål i relasjon med temaene; utredningsprosessen ved mistanke APD, 

foreldrerådgivning og audiopedagogikk. Deretter ble spørsmålene systematisert i tre kategorier 

som omfavnet audiopedagogenes generelle oppfatning om rådgivning, deres erfaringer fra 

utredningsprosessen og erfaringer med foreldrerådgivning. Utforming av intervjuguide ble 

utarbeidet ved hjelp av traktprinsippet, som innebærer å veksle mellom generelle og mer 

personlige spørsmål. En slik metode skal bidra med å lette stemningen og opptre som et 

pausemoment (Tjora, 2010). Intervjuguiden ble tilsendt til informantene på forhånd slik at de 

fikk tid til forberedelse, ettersom jeg ønsket mest utdypende svar til de ulike spørsmålene.   

   

Jeg og hovedveilederen til denne studien anså pilottesting av intervjuguiden som nødvendig og 

utførte et testintervju før selve intervju av informantene fant sted. Et slikt testintervju gir 

forskeren anledningen til å vurdere intervju materialet, samt kjenne på det å være en intervjuer 

(Dalen, 2011). Jeg tok testintervjuet på en medstudent og fikk tilbakemelding på at noen av 

spørsmålene ikke stemte med problemstillingen. Etter råd fra vedkommende lagde jeg et 

tankekart med problemstillingen i sentrum og utarbeidet hvert enkelt spørsmål på bakgrunn av 

problemstillingen. Denne måten å arbeide på, ga meg et tydeligere bilde på utforming av 

intervjuguide. I tillegg merket jeg under pilottesting at min væremåte som intervjuer hadde en 

påvirkning på besvarelsen til informanten. Videre formidlet medstudenten fra pilottesten at 

vedkommende savnet lengre pauser mellom spørsmålene. Dalen (2011) presiserer at uerfaren 

intervjuer kan vise tendenser til å ikke forholde seg til pauser under intervjuet. Jeg tok til meg 

disse kommentarene og har forsøkt å ta hensyn til de under intervju av informantene til studie. 

Pilottest av intervjuguide ga meg også mulighet til å teste ut det tekniske utstyret kalt diktafon.  

Dette er en lydopptaker app utarbeidet av Universitetet i Oslo.  
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3.2.3 Gjennomføring av undersøkelsen  

Intervjuene ble gjennomført i løpet av en fem ukers periode (februar/mars 2020). To av 

informantene ble intervjuet ansikt til ansikt, mens resten av informantene ble intervjuet per 

telefon, da arbeidstedet deres var lengre unna Oslo.  

   

Gjennom de fem individuelle intervjuene ble tilværelsen til audiopedagog og foreldrerådgiver 

skildret på ulike måter. Til tross for at informantene hadde noenlunde lik utdanningsbakgrunn 

og arbeidsoppgaver, var det noe ulikheter ved beskrivelse av erfaringer og følelser tilknyttet 

rådgivning til foreldre til barn med mistanke om APD. Samtidig som det var slående likheter i 

betraktninger og refleksjoner tilknyttet tematikken. Felles for dem alle var søk og engasjement 

for å sikre kvaliteten i foreldrerådgivning, samt sikre kvaliteten i utredningsprosessen av barnet 

(Bengtsson, 2006). 

   

3.3 Bearbeiding og analyse av intervjuene  
   

3.3.1 Transkripsjon  

Transkripsjon er en metode som utgjør intervjumateriale tilgjengelig for analyse, hvor muntlig 

samtale blir transformert til skriftlig tekst (Tjora, 2010). I denne studien ble datamaterialet lagret 

i form av lydopptaker, og dermed innebar transkripsjon å skrive ned ordrett fra lagret lydfil. 

Denne type arbeid kan trigge frem enkelte praktiske, vitenskapelige og etiske konsekvenser, 

ettersom arbeidet krever å fortolke talespråk til skriftspråk. En forsker sitter dermed med 

ansvaret til å velge metode for transkribering (Creswell & C, 2018).  

Forskerens valg av metode for å fremstille pause og nonverbal kommunikasjon har en stor 

betydning for materialets helhetsinntrykk og leserens tolkning og forståelse av etterarbeidet. 

Jeg har valgt å anvende tematisk analyse i denne studien, noe som innebærer at tolkningen er 

mindre preget av transkripsjonsmetode, sammenlignet med andre metoder som blant annet 

diskursanalyse (Braun & Clarke, 2006).   

   

Forskerens evne til å ivareta og vurdere transkripsjonsmaterialets reliabilitet og validitet spiller 

en vesentlig rolle for kvaliteten i prosjektets videre arbeid. I den forstand innebærer reliabilitet 

den transkriberte tekstens pålitelighet over det som faktisk har blitt uttalt av informantene 

(Befring, 2007). Allerede som lydfil mister datamaterialet noe abstraksjon med mangel på 

kroppsspråk og informantenes toneleie. I tillegg har forskeren ansvaret for å understreke at gitt 

datamaterialet ikke gir et ordrett speilbilde av virkeligheten, men heller sosiale konstruksjoner 
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av det informanten opplever som viktig i den aktuelle situasjonen (Kvale & Brinkmann, 2015) 

Med hensyn til gitte unntak har jeg forsøkt å transkribere materialet så lik som informantenes 

uttalelse. Under transkripsjon har jeg forsøkt å notere ned detaljer som etter min mening har en 

viktig og nødvendig betydning relatert til mening og innhold. Dette innebærer detaljer som jeg 

anså som nødvendig for å danne et helhetlig bilde av det som har blitt sagt. Eksempelvis noterte 

jeg ned steder hvor informantene sukket eller lo som (sukker) eller (haha). Jeg anså dette som 

nødvendig, ettersom denne detaljen gir leseren et umiddelbart bilde av informantenes følelser 

knyttet til de aktuelle temaene. I tilfellene hvor informantene brukte lenger tid på å svare, noterte 

jeg det ned som «tenker lenge». Etter første utkast av transkripsjonen, gikk jeg gjennom lydfilen 

igjen for å forsikre at transkripsjonen, var så lik lydfilene som mulig. På denne måten forsikret 

jeg å gå videre i analysemetoden med en nøyaktig utgave av datamaterialet. (Tjora, 2010)  

   

3.4 Analyse  
   

3.4.1 Tematisk analyse med vekt Braun og Clarke  

Jeg har valgt å anvende tematisk analyse som utgangspunkt for analyse av datamaterialet, 

ettersom denne metoden bidrar med å opprettholde vesentlige aspekter ved tematikken i 

intervjuet. Videre ønsker jeg å benytte meg av beskrivelsen til Braun og Clark (2006), da denne 

beskrivelsen skisserer et trinn for trinn presentasjon av analysemetoden. Tematisk analyse gir 

forskeren anledning til å identifisere, analysere og rapportere tematiske mønstre som befinner 

seg i kvalitative datamaterialer, samt et fleksibelt verktøy som gir et overordnede oversikt over 

forskningsmaterialet (Braun & Clarke, 2006). Metodens fleksibilitet og systematikk sørger for 

å legge frem en omstendelig beskrivelse av data som gir forskeren oversikt over ulikheter og 

likheter i intervjumaterialet. Braun & Clark (2006) anbefaler forskere, spesielt uerfarne 

forskere, til å forholde analysene innen et eksisterende teoretisk rammeverk og ikke anvende 

fleksibiliteten i metoden til å bli en ulempe. Videre understreker de nødvendigheten av å godt 

beskrive fremgangsmåten ved analysearbeidet, nettopp for å ivareta retningslinjene i de ulike 

fasene. En kvalitativ forsker med tematisk analyse må til enhver tid beskrive det de gjør og 

årsaken bak dette valget.  Tematisk analyse opptrer som et meningsbærende element som gir 

erfaringer en språklig mening (Braun & Clarke, 2006).   
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 3.4.1 - 1 Styrkene til en tematisk analyse  

Tematisk analyse står sterkt frem i den forstand at den skaper rom for å belyse likheter og 

ulikheter ved å trekke paralleller i datamaterialet (Braun & Clarke, 2006) (Sparkes & Smith, 

2014). Ved bruk av denne analyse metoden fikk jeg mulighet til å kategorisere materialet på en 

enkel og hensiktsmessig tilnærming, og fikk en oversikt over viktige elementer i datamaterialet. 

I motsetning til enkelte analysemetoder som består av et konkret steg for steg beskrivelse, 

krever tematisk analysemetode at forskeren tar valg underveis i prosessen for å sikre flyt i 

forskningsdesignet (Postholm & Jacobsen, 2018). Med andre ord krever bruk av tematisk 

analyse at forskeren til enhver tid sørger for å beskrive og bekrefte sammenhengen i valgene 

han/hun tar.  

  

3.4.1 – 2 Svakhetene i tematisk analyse  

Ifølge Braun & Clarke (2006) kan bruk av tematisk analyse som metode bidra til utfordringer, 

som blant annet at temaene ikke samsvarer med hverandre eller overlapper hverandre. Forskere 

anbefaler derfor at analysen sørger for å dekke majoriteten av materialet for å senere kunne se 

dette i lys av problemstillingen. Tematisk analyse blir ansett å passe godt for en uerfaren forsker 

da den består av fleksibilitet, og gir forskeren rom til å bestemme sluttproduktet (Clarke et al., 

2015). I tillegg aksepterer denne metoden at fortolkning av datamaterialet kan være på bakgrunn 

av forskerens innflytelse (Joffe, 2012). Denne fleksibiliteten åpner også opp for at forskeren 

velger bort viktige utsagn eller at valgte kategorier ikke samsvarer med innholdet (Sparkes & 

Smith, 2014).   

   

3.4.2 Induktiv og deduktiv tilnærming  

Dataanalyse av kvalitativ design innebærer kategorisk samling av materialet for å belyse valgt 

problemstilling (Creswell & C, 2018). Ved tematisk analyse kan denne kategoriseringen 

fremstilles gjennom tabeller og/eller figurer. Tematisk analyse forutsetter at budskapet forstås 

i tråd med konteksten budskapet stammer fra (Clarke et al., 2015). Braun & Clarke (2006) 

anbefaler forskeren til å gjøre rede for sin subjektive innvirkning i prosessen, og anser dette 

som en mulighet for forskeren til å begrunne sitt funn. Gjennom tematisk analyse får forskeren 

anledning til å velge ut spesifikke data som gir et konkret bilde av studiens kontekst.  
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En deduktiv tilnærming ved tematisk analyse innebærer at forskeren tillates til å se verden 

gjennom ulike teoretiske rammeverk. I denne studien har jeg arbeidet ut ifra nettopp en slik 

tilnærming  hvor  jeg  har  undersøkt  audiopedagogenes  erfaringer  i 

 lys  av rådgivningskompetanse. I analysen ble dataene konstruert på bakgrunn av 

audiopedagogenes egen opplevelse av foreldrerådgivning. Braun & Clarke (2012) presiserer at 

en forsker kan anvende bruk av både deduktiv og induktiv tilnærming ved tematisk analyse, i 

den forstand at skiftende bruk av perspektiver skaper rom for å anvende forskerens subjektive 

mening. En vekslende bruk av deduktiv og induktiv metode beviser forskerens evne til å 

arbeide innenfor et teoretisk rammeverk og samtidig tar hensyn til informantenes utsagn. 

Postholm & Jacobsen (2018) forteller at en forsker har ansvaret for å være tydelig på 

presentasjonsformen han/hun tar i bruk.  

  

3.5 Analyseprosessen  
En analyseprosess omfatter ikke kun å kode informantenes uttalelse, men også å blant annet 

skille mellom forskerens personlige vurderinger og erfaring, og informantenes utsagn 

(Thagaard T. , 2013). En tematisk analysemetode utarbeides på bakgrunn av datamaterialet, 

forskerens teoretiske antagelser, kunnskap og erfaringer (Clarke et al., 2015). Braun og Clarke 

(2012) beskriver tematisk analysemetode ved hjelp, av seks steg hvor hvert steg beskriver 

fremgangsmåten til hvordan forskeren arbeider med de ulike delene i analysen. Forskerne kaller 

trinnene for følgende; Steg 1: Å bli kjent med datamaterialet, Steg 2: generere innledende koder, 

Steg 3: øke etter temaer, Steg 4: vurdere temaer, Steg 5: presisere tema og Steg 6: utvikle det 

skriftlige arbeidet. De ulike trinnene overlapper hverandre og mangler dermed et klart skille 

som beskriver starten og slutten på de ulike trinnene.  

   

3.5.1 Steg 1: Å bli kjent med datamaterialet  

Allerede ved planlegging og utarbeidelse av intervjuguide fikk jeg en personlig tilknytning til 

materialet, og denne tilknytningen ble sterkere under intervju og ved transkribering. Jeg forsto 

tidlig at analyse ikke er en prosess som starter etter transkribering av intervjuene, men allerede 

under intervju - når hjernen begynner å koble besvarelser som ligner på hverandre og danner en 

overfladisk tilknytning mellom informantene. Jeg transkriberte intervjumaterialet på min 

Macbook Pro med berøringsskjerm, som effektiviserte arbeidet ved hjelp av 

hurtigtastfunksjonen. Berøringsskjermen på tastaturet ga meg mulighet til å utføre pause og 

spoling med en enkel berøring. Jeg tok til meg råd fra en medstudent, og noterte ned 

umiddelbare refleksjoner jeg satt igjen med etter hvert intervju. En slik refleksjonsnotat fungerte 
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som et hjelpemiddel ved transkribering av intervjuene og støttet med å oppnå helhetlig 

forståelse av temaet (Clarke et al., 2015). Under denne prosessen var min oppmerksomhet 

knyttet til synspunkter, meninger og temaer som jeg opplever som relevante for å besvare valgt 

problemstilling. Jeg valgte å basere denne fasen på en induktiv tilnærming for å bli bedre kjent 

med informantenes perspektiv. Jeg skrev ut transkriberte versjon av alle intervjuene i papirform 

for å kunne lese grundig gjennom. Ved å jobbe slik med hvert enkelt intervju og transkripsjon 

satt jeg igjen med en overordnede blikk over intervjumaterialet.  

   

3.5.2 Steg 2: Koding  

Koding anses som grunnlaget for utvikling av tema, ettersom denne fasen byr på oppdagelse av 

temaer som er interessante i forhold til besvarelse av problemstilling. I tematisk analysemetode 

kan koding skilles mellom semantisk- og latent koding (Braun & Clarke, 2006). Semantisk 

koding omfatter fremlegg av direkte sitat uten innflytelse fra forskerens tolkninger eller 

meninger. Denne formen for koding anvendes for å understreke troverdigheten i materialet som 

har blitt presentert i intervjuene. Latent koding derimot beskriver informantenes utsagn med 

innflytelse av forskerens tolkning og mening (Braun & Clarke, 2006). Intervju er en formell 

samtale som kan by på uformelle utsagn som skaper koder som ikke er tydelige nok. I slike 

situasjoner ønsker jeg å anvende latent koding i forsøk om å få frem hva informanten egentlig 

formidler. Mens store deler av analysen vil være preget av semantisk koding.  

   

Den induktive tilnærmingen fra fase 1 forsettet i denne fasen ettersom kodene ble utarbeidet på 

bakgrunn av informantenes uttalelser. Jeg brukte lang tid under denne kodingsprosessen, da jeg 

opplevde det vanskelig å ta en beslutning. Etter første forsøk oppdaget jeg å ha utført altfor 

detaljerte koder som førte til at jeg mistet det store bildet av materialet. Jeg forsøkte å være mer 

bevisst på dette under andre forsøk og utarbeidet koder med fokus på å opprettholde 

sammenhengen i samtalens innhold. Enkelte uttalelser fikk plass i mer enn en kode for å forsikre 

at jeg brukte materialet godt nok.  

   

Jeg brukte dataprogrammet NVIVO for organisering og analyse av intervjumaterialet. Dette 

programmet bidro med å skape en struktur og et helhetlig bilde over kodene. Programmet ga 

meg mulighet til å danne en detaljert oversikt over hver enkel kode og videre en oversikt over 

uttalelser som lignet på hverandre. Clarke et al. (2015) anbefaler forskere om å ha 

problemstillingen og informantenes kontekst i bakhode ved valg og revurdering av koder.  
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Plassering av uttalelser under de aktuelle kodene var mer komplisert enn hva jeg så for meg. 

Jeg møtte ofte på dilemmaet om at noen uttalelser passet bedre mellom to koder, eller at enkelte 

utsagn passet bedre inn i mer enn en kode. Jeg valgte ut uttalelser som jeg både var veldig sikre 

på og de jeg var litt i tvil om, for å forsikre meg om at jeg ikke utelot noen aktuelle uttalelser.  

Tilsammen ga dette 21 koder.   

   

3.5.3 Steg 3: Temasøk  

I denne fasen utviklet jeg temaer som jeg opplevde som relevante for dataene. Ved utarbeidelse 

av tema var jeg bevisst på å skape identifiserbare betegnelser som var i samsvar med gitt 

datamaterialet. Under tematisk analyse kan temaene utarbeides i tre nivåer som innebærer 

overordnede temaer, subtemaer og koding (Clarke et al., 2015) (Braun & Clarke, 2006).   

   

I motsetning til Braun og Clarke (2006) anbefaler Graneheim & Lundman (2004) temanivåer 

som består av opptil fem nivåer. Til denne studien har jeg valgt å forholde meg til tre 

temanivåer. Jeg startet med å søke etter relevante koder i materialet forså å arbeide å søke etter 

det store bildet. På denne måten fikk jeg mulighet til å utarbeide temaer som godt oppsummerte 

valgte koder. Denne fasen er preget av en blanding av induktiv og deduktiv tilnærming.   

   

3.5.4 Steg 4: Vurdering av temaer  

Denne fasen innebærer å undersøke og revurdere relevansen av valgte temaer. Under en slik 

vurdering bør forskeren først og fremst undersøke hvordan valgte koder og temaer henger 

sammen, og videre sjekke dataene en ekstra gang for å forsikre seg at det er sammenhengen 

mellom kodene og dataene (Clarke et al., 2015). Ved vurdering av temaene var jeg bevisst på å 

lese kodene på bakgrunn av problemstillingen, og vurderte om valgte temaer og koder kan bidra 

med å belyse problemstillingen. Ifølge Braun & Clark (2006) er kvaliteten til de ulike kodene 

basert på om kodene består av tilstrekkelig data. Ut ifra et slikt syn oppdaget jeg at noen av 

kodene var mer relevante for å utvikle temaer enn andre, hvorav slike koder ble fjernet eller 

flyttet til annen aktuell kode.   

   

Steg 4 er avhengig av kvaliteten i fase 1 og 2 og kan anses som et sluttprodukt av begge disse 

fasene (Braun & Clarke, 2006). Min hovedveileder hadde en viktig rolle ved undersøkelse av 

relevansen til de ulike temaene. Hun stilte kritiske spørsmål til mitt resonnement bak de ulike 

kodene. Denne kritiske vurderingen ga meg anledning til å reflektere over nødvendigheten til 
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de ulike kodene i samsvar med problemstillingen. Etter denne omgjøringsfasen og endring av 

koder, begynte jeg å arbeide med fase 5.  

   

3.5.5 Steg 5: Benevning av tema  

I denne fasen skal forskeren belyse hvert enkelt tema og notere ned resultatene (Clarke et al., 

2015). Jeg tok i bruk en skjematisk struktur for fremlegg av data for å presentere hvert enkelt 

tema. Denne fasen setter fokus på å undersøke og bevise hva, hvordan og hvorfor de valgte 

temaene opptrer som tankevekkende, og samtidig skaper rom for vurdering av temaenes 

innhold. Clarke et al., (2015) presiserer at forskeren bør være bevisst over valg av rekkefølge 

ved presentasjon av tema, da dette skal bidra med å skape en struktur over temaene. Jeg endte 

opp med tre hovedtemaer som ga et overordnede blikk over det jeg ønsket å trekke frem fra 

resultatene for å belyse problemstillingen.  

  

Selv om hovedtemaene skapte en overordnende oversikt, følte jeg at ikke alle var like 

oversiktlige. Dermed lagde jeg subtemaer, ettersom det bidrar med å lage struktur i et komplekst 

tema (Braun & Clarke, 2006). Subtemaer skal opptre som beskrivende og hvert temanavn bør 

fange synspunkter som er viktige for å belyse essensen i datamaterialet. Dette konkluderte til et 

resultatkapittel bestående av overordnede temaer, subtemaer og koder.  

   

3.5.6 Steg 6: Skrive oppgaven  

Clarke et al. (2015) forteller at analyse- og skriveprosessen i en kvalitativ metode overlapper 

hverandre, hvor gitt datamaterialet kan anvendes både illustrativt og analytisk. Illustrativ 

metode omfatter forskeres mening relatert til dataene, og analytisk metode omfatter 

informantenes erfaring eller mening knyttet til dataene. Ved bruk av tematisk analysemetode 

kan forskeren velge å enten presentere og diskutere resultatene i tråd med relevant litteratur, 

eller velge å presentere resultatene først, for så å legge til en faglig diskusjon ved hjelp av 

eksisterende litteratur (Braun & Clarke, 2006). Denne studien består av et resultatkapittel som 

videre følges av et drøftingskapittel som diskuterer gitt data med relevant litteratur (Clarke et 

al., 2015).   
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3.6 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhet  
Prosjektets kvalitet er blant annet avhengig av forskerens evne til å tydelig presentere analytiske 

grep og verktøy som er anvendt, og videre legge frem materialet i posisjon for diskusjon, 

videreutvikling og læring (Creswell & C, 2018), I dette underkapittelet ønsker jeg å drøfte 

spørsmål tilknyttet prosjektets reliabilitet, validitet og generaliserbarhet. Formålet med en slik 

drøfting er å kritisk reflektere over gitt datamaterialets pålitelighet og gyldighet, og videre 

vurdere forskningens relevans for å anvende i aktuelle ny forskning (Kvale & Brinkmann, 2015) 

(Vedeler, 2000). Begrepene reliabilitet, validitet og generaliserbarhet tilhører i utgangspunktet 

kvantitativ forskning, ettersom denne forskningstradisjonen består av standardiserte teknikker 

for vurdering av prosjektets validitet og reliabilitet. I tillegg stiller kvantitativ metode krav til at 

prosjektets resultat skal kunne nøyaktig anvendes av en annen forsker. Ettersom kvalitativ 

metode er basert på forståelse og tolkning, utgjør dette utfordringer i å tilfredsstille gitt krav 

(Befring, 2007) (Dalen, 2011). Gyldighet og pålitelighet spiller en vesentlig rolle i kvalitativ 

forskning som helhet (Holter, 2007) (Kvale & Brinkmann, 2015).   

   

3.6.1 Reliabilitet  

Reliabilitet omfatter prosjektets gyldighet og pålitelighet. Ifølge Holter (2007) innebærer 

reliabilitet i utgangspunktet innsamlings- og analyseprosedyren som ligger til rette for nøyaktig 

datamateriale. Dette innebærer at reliabilitet fokuserer på nødvendigheten av å beskrive 

nøyaktig gjennomføring av hvert enkelt trinn i arbeidet, slik at andre forskere skal kunne dra 

nytte av materialet. I kvalitativ forskning kan det oppfattes problematisk å gjennomføre et slikt 

krav, ettersom en kvalitativ forsker sin rolle utformes i relasjon med informanten og de 

gjeldende situasjonene. Altså er de aktuelle individene og situasjonen i endring og kan dermed 

oppleves problematisk å etterprøve resultatene (Befring, 2007) (Dalen, 2011). Kvale & 

Brinkmann (2015) legger pekepinn på at overdrevent fokus på dette begrepet kan stå som en 

hinder mot forskerens kreativitet, og råder dermed forskere til å balansere utfallet.  

   

Til tross for hindringer nevnt ovenfor kan en kvalitativ forsker sikre reliabilitet ved å sørge for 

at beskrivelse av undersøkelsens gjennomføring er presentert så nøyaktig som mulig. På denne 

måten får leseren mulighet til å lese med brillene til forskeren. Ifølge Kvale & Brinkmann 

(2015) og Dalen (2011) skal reliabilitet i kvalitativ forskning tas vare på i intervju-, 

transkribering- og analyseprosessen. Som en forsker har jeg blant annet forsøkt å stille mine 

informanter åpne spørsmål slik at de får mulighet til å beskrive sine erfaringer uten 
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begrensninger. I tillegg har jeg vært nøyaktig ved transkribering og kritisk ved analyse av 

materialet.  

   

3.6.2 Validitet  

Validitet omfatter resultatenes gyldighet i et forskningsarbeid. Dette omfatter altså hvor stor 

andel av resultatene som står i tråd med prosjektets formål og problemstilling (Befring, 2007). 

I kvalitativ forskning er det først og fremst studiens håndverksmessige kvalitet som bestemmer 

resultatenes validitet. På bakgrunn av en slik forståelse har jeg til enhver tid forsøkt å beskrive 

mitt arbeid og årsakene bak de ulike valgene jeg har tatt gjennom hele prosjektet. I neste avsnitt 

vil jeg gjøre en kort redegjørelse for validitet sett i tråd med utvalget, forskerrolle, 

forskningsopplegg, intervjudataene og tolkning av dataene.  

   

Til dette prosjektet kom jeg i kontakt med informantene ved å sende epost til ulike sykehus og 

statped- og ppt kontorer i Norge. I utgangspunktet hadde jeg utarbeidet en plan på å rekruttere 

informanter kun fra Oslo. Etterhvert forsto jeg at dette gjaldt veldig få audiopedagoger, og 

dermed utvidet søket til audiopedagoger med relevant erfaring fra hele Norge. Ifølge Dalen 

(2011) kan en liten utvalgsprosent føre til svekket validitet. Dette innebærer at prosjektet er 

basert på et skjevt utvalg sammenlignet med forskningens fokus. Jeg påstår dermed at min 

endelige beslutning om å rekruttere relevante audiopedagoger fra Norge fikk meg vekk fra å ha 

et skjevt utvalg. Et utvalg av audiopedagoger med erfaringer innenfor feltet fra hele landet vil 

gi et bredere aspekter for betydningen av rådgivningskompetanse i utredningsprosessen. Jeg 

mener at dette utvalget har gitt meg nyanser og andre perspektiver i datamateriale, ettersom den 

såkalte utredningsprosessen består av store og små ulikheter fra by til by.  

   

Det er til å bemerke at det kan være en svakhet i utvalget mitt, i den forstand at informantene i 

prosjektet består av kun kvinner og ingen menn. Et mangfoldig utvalg blant kjønn kunne ha 

bidratt med mer ulikheter, nyanser og perspektiver i gitt datamaterialet. Samtidig er det 

vanskelig å vite om dette kunne ha bidratt til andre nyanser i prosjektets resultat.    

   

Ifølge Dalen (Dalen, 2011) økes styrken av validitet dersom forskeren har økt kunnskap og 

tilknytning til feltet. Ettersom jeg har ingen direkte tilknytning til verken rådgivning til 

barn/foreldre og/eller utredning av APD, anser jeg dette som en svakhet, og dermed stoler jeg 

på at informantene i denne studie har gitt meg den informasjonen jeg trenger for å belyse valgt 

problemstilling. Samtidig kan det ses på som en styrke, da jeg med min bakgrunn er i stand til 
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å ha et objektivt syn ved analyse av datamaterialet. Samtidig er det viktig å bemerke at jeg som 

en aktiv student muligens har utviklet meg både bevisste og ubevisste innrykk om feltet. Dette 

kan føre til at jeg som en forsker har analysert og tolket gitt datamaterialet i tråd med egne 

meninger og inntrykk, og ubevisst ignorere nyanser som ikke kommer overens med egne 

meninger (Kvale & Brinkmann, 2015) (Thagaard T. , 2009). Et slikt tilfelle kan føre til at 

innholdet i analysen kan bli preget av min forforståelse. For å motvirke dette har jeg under 

analysen og tolkningen av datamaterialet, i størst mulig grad prøvd å tilegne meg en forståelse 

av informantenes ståsted og inntrykk.    

  

3.6.3 Generaliserbarhet  

Formålet med begrepet generaliserbarhet er å vurdere om resultatene i forskningen kan 

overføres til fremtidige forskningsprosjekter (Kvale & Brinkmann, 2015). Generaliserbarhet 

kan blant annet deles inn i statistisk og analytisk generalisering. I kvalitativ forskning har 

analytisk generalisering en større betydning, ettersom det settes fokus på om studiens resultat 

kan anvendes som et utgangspunkt for andre lignende utfall. Jeg mener at dette prosjektet kan 

bidra med å gi en oversikt over audiopedagogenes syn på rådgivningskompetanse i arbeid med 

foreldre til barn med en vanske. Videre en oversikt over deres erfaringer knyttet til foreldrenes 

reaksjon til gitt rådgivning.    

   

3.7 Etiske overveielser  

En forsker har som plikt å til enhver tid ha bevissthet rundt etiske overveielser før, under og 

etter prosjektet (Bjørndal, 2010). Informantene anses som de viktigste kildene til forskningen, 

ettersom de deler praktiske erfaringer og meninger knyttet til problemstillingen. Forskeren må 

dermed sørge for å behandle informantene med respekt og ivareta rettighetene deres. Dette 

innebærer respekt overfor deres yrke, meninger og synspunkter, og ivareta rettighetene deres 

ved å gi tydelig og skriftlig informasjon om prosjektets formål og bakgrunn.  

   

Før prosjektet, skal forskeren gjøre seg innforstått med hvilke arbeid vedkommende tar på seg 

og deres ansvar overfor informantene og datagenerering (Bjørndal, 2010). Under forsknings 

perioden forventes det at forskeren stiller forberedt til hvert møte med informantene og sørger 

for å trygge informantene før, under og etter intervjuet Creswell & C, 2018). En forsker må til 

enhver tid vise varsomhet overfor informantene sine slik at de ikke føler på usikkerhet knyttet 

til prosjektet. Som nevnt tidligere baserer denne studie på intervju av audiopedagoger som 

praktiserer utredning og behandling av APD. Som en forsker bærer jeg ansvaret til å vise 
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anerkjennelse og respekt til arbeidet deres, samt ha i bakhodet at dette kan være et sensitivt 

tema for informantene. Etter prosjektet har jeg et etisk ansvar for å vurdere hvorvidt resultatene 

fra prosjektet skal deles med informantene. I mitt tilfelle ønsker jeg gjerne å dele resultatet med 

de aktuelle audiopedagogene, og håper inderlig at denne oppgaven kan bidra med å skape en 

felles forståelse. På bakgrunn av sikkerhetsmessige årsaker skal lydfil av intervju og transkribert 

utkast av filen ikke lagres på egen datamaskin, men på en sikker sone på UNI-PC. Disse 

dokumentene er planlagt å slettes i løpet av år 2020. (Bengtsson, 2006)..    
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4 Resultater   
  

I dette kapittelet skal jeg gjøre rede for gjennomføring av rekrutteringsprosessen og videre legge 

frem en skjematisk oversikt over tilknytningen mellom koder, subtemaer og hovedtemaer. 

Avslutningsvis ønsker jeg å legge frem kodenes relasjon til hovedtemaer og subtemaer, ved å 

poengtere direkte sitat fra datamaterialet.   

  

4.1 Skjematisk oversikt over studiens funn  
Formålet med en skjematisk fremstilling er å ivareta kriteriene for kvalitativ metode og videre 

oppfylle prosedyrene i de ulike stegene i tematisk analysemetode (Clarke et al., 2015) (Tjora, 

2010). Mitt arbeid i denne prosessen kan sies å ha fulgt prosedyren baklengs hvor jeg fanget 

relevante koder fra datamaterialet først, og videre dannet subtemaer. Deretter utviklet jeg 

overordnede temaer tilknyttet til gitt subtemaer. Dette ga i totalt seks subtemaer, hvor hvert 

overordende tema består to subtemaer. Analyseprosessens overordnede- og subtemaer har som 

formål å opptre som paraplybetegnelse for gitt koder. Figur 2 har som formål å gi en skjematisk 

oversikt over forbindelsene i datamaterialet.   
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 Kode Subtema Oveordnende tema  

 
  

 

  

Involvering 

Forberedelse e Henvisning 
testresultater 

Møte med foreldre 

Forventninger 
Informasjon 

forhåndsoppfatning 
tilpasning 

Utforskning 

Kommunikative ferdigheter 
Å lytte 

Vise forståelse 
Å forklare 

Relasjonsbygging 

Empati 
Trygget 

Tillit 
forståelse 

Trygg på sin rolle 



  42  

 

  
Figur 2: Skjematisk oversikt over studiens funn.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
4.2 Involvering   
   

Utfordringer 

Makt og barrierer 
Frustrasjon 
bekymring 

Praktiske barrierer 

Ventetid 
ppt 

diagnose 
hørsel 

ingen hjelp med diagnose 
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4.2.1 Forberedelse   

Dette subtemaet har som formål å understreke audiopedagogenes arbeid før første møtet med 

foreldrene. Det vil bli lagt inn direkte sitater fra informantene for å best mulig legge frem 

utsagnet deres. Ved besvarelse til spørsmål relatert til forberedelse brukte informantene blant 

annet ordene: henvisning, bakgrunnsinformasjon og grundig. I dette tilfelle blir ordet grundig 

anvendt for å understreke nødvendigheten av å forberede seg før det første møtet med 

foreldrene.   

  

«Da leser jeg gjennom henvisningen som er ofte ganske utfyllende fordi da har vi fått 

rapport fra PPT og kanskje BUP og da leser man det mest grundig, da er det viktig at 

man leser det ganske grundig. Også ser jeg jo på disse spørreskjemaene som er ferdig 

utfylt. Og da har jeg litt bakgrunnsinformasjon om det er andre diagnoser som har 

kommet på plass eller ikke f.eks. og de alle fleste ungene her har noen problemer som 

er mer enn bare å ha lyttevansker.» (B).  

  

Beate bruker ordet grundig to ganger og forsterker ordet med ordene «mest» og «ganske» , for 

å heve sin mening om hvor viktig det er å lese gjennom henvisningen til det aktuelle barnet før 

det første møtet med foreldrene. Hun legger til videre at dette skaper et noenlunde bilde av 

historien til barnet.   

  

Først og fremst så leser jeg henvisningen, leser all bakgrunnsinformasjon som jeg kan 

få tak i. Jeg ser også på journalen her på sykehuset ift mellomøreproblematikk f.eks., så 

drøfter vi dette i teamet i felleskap og lager en plan på hvordan vi skal møte dette. (T)  

  

Tore understreker betydningen av forberedelsen ved å uttrykke «leser all bakgrunnsinformasjon 

jeg kan få tak i». I tillegg presiserer vedkommende at han drøfter dette med teamet og lager en 

plan før møtet med foreldrene.   

  

Jeg har lest kjempe grundig den utredningen. Jeg vet liksom hva som er styrken og hva 

som er svakheten til barnet (Siri)  
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Ordet grundig blir brukt igjen av denne informanten med «kjempe» som en forsterker. Her kan 

det tolkes som at Siri opplever dette som en styrke å vite styrken og svakheten til barnet før 

det første møtet.   

  

4.2.2 Møte med foreldrene   

Når audiopedagogene fikk ordet om å beskrive start fasen av det første møtet med foreldrene 

brukte de blant annet ordene: avklare forventninger, gi informasjon, forhåndsoppfatning og god 

tilpasning.    

    

Jeg opplever det absolutt som en balansegang og finne, møte de og forstå hvor de er 

hen. For hvis jeg går på med en forhåndsoppfatning av hva som er problemet også kan 

det gå veldig gærnt. Og hvis de kommer til meg med en forhåndsoppfatning av hva som 

er problemet og en veldig klar bestilling på noe som ser kompleks ut i det vi møter 

barnet, så kan det fort bli en mye lengre prosess. (Ole)  

  

Her prater Ole om forhåndoppfatning fra både audiopedagogenes og foreldrenes side. Han 

beskriver dette som et grunnlag for å videre arbeid og forteller at det kan gå veldig gærnt om 

forventningene ikke er avklart på forhånd.   

  

(..) Så blir vi og prater litt om hva dette er og utfordringene knyttet til vansken. Da 

forteller jeg gjerne som hva som skjer videre, hvilken rolle vi har og hvilken rolle 

foreldre har og videre hvilke tiltak som kan gjøres. (A) jeg prøver først å informere roten 

om hvorfor er det er sånn og hva innebærer dette her og gir dem litt mer informasjon. 

Ofte er det bare at de ikke vet hva dette er og hva det innebærer med det, så bare å gi 

dem litt informasjon og ufarliggjøre situasjonen og beskrive at dette er noe for å hjelpe 

dem og gi informasjon om hva er lyttetrening og hvilken fordel det har i utviklingen osv. 

Så blir det kanskje ikke så skummelt lenger. (Tore)  
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Tore bruker det første møtet til å informere ansvaret som foreligger i de ulike rollene og gir 

foreldrene forklaring på hva APD innebærer og utfordringer knyttet til diagnosen. SKRIV MER  

  

Også selvfølgelig informere betydningen hva hørselstapet har å si for språk og da 

bruker jo vi talebananen ikke sant og prøve å gjøre det så visuelt som mulig. For de ser 

jo at barnet hører så det er det å visuelt forklare vansken. (Siri)  

  

Denne informanten tilpasser formidling av informasjon på foreldrenes nivå og støtter 

beskrivelsen sin ved hjelp visuelle tiltak som beskriver hørselens funksjon. En slik tilnærming 

vil bidra med å hjelpe foreldre til å danne seg en bedre forståelse av tilstanden til barnet deres.   

  

4.3 Utforskning   
Hovedtemaet i denne oppgaven handler om rådgivning og rådgivningskompetanse. Dette betyr 

at store deler av datamaterialet handler om audiopedagogenes erfaringer og meninger knyttet 

til rådgivningskompetanse i utredningsprosessen. Rådgivning er et vidt begrep og jeg ønsker 

dele begrepet i flere subtemaer ut ifra besvarelsene fra audiopedagogene.   

  

4.3.1Kommunikativeferdigheter  

I intervjuguiden min er det ingen direkte spørsmål om kommunikative ferdigheter, men jeg 

stiller blant annet spørsmål om hva audiopedagogene legger i begrepet rådgivning og dens 

betydning i deres arbeid. Informantene brukte stadig ordene: lytte, forstå og forklare ved 

formidling av kommunikative ferdigheter. Siri understreker blant annet at teamet er satt 

sammen nettopp på bakgrunn av disse ferdighetene,   

  

(..) så tenker jeg at det teamet som vi har blitt nå – det er nok satt sammen ut ifra 

personer som er gode til å lytte. Sånn at man tar seg den tiden og lar andre få lov til å 

legge ut om problemet eller vanskene og der mener jeg at vi er kjempe gode. Det tenker 

jeg at, for de som sitter på den andre siden da – å føle at de blir hørt. Da får de i hvert 

fall lagt frem sitt problem. (Siri)  

  

Noen av informantene har et bevisst forhold til lytteferdigheten sin og anser det som svært 

nødvendig på tross av sin erfaring og kunnskapsbakgrunn. Alle informantene til denne studien 

har arbeidet med utredning av APD i mer en 4 år og har en rekke erfaring i møte med foreldre 
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og diagnosesituasjon som kan ligne på hverandre. Men ingen foreldre er like og på lik linje, er 

ingen diagnoser like heller.   

  

Selvfølgelig har jeg en kompetanse om APD og kjennetegn og utredning og den biten 

der, men med tanke på rådgivning og å møte dem og lytte. (..) noe som jeg ser som 

grunnlag, er å møte andre med forståelse og prøve å forstå hvor de er og hva deres 

situasjon er. (Åse)  

  

Ole forteller at lytteferdighetene spiller en ekstra viktig rolle ved rådgivning til foreldre til barn 

med mistanke om APD da de ofte møter fagpersonen med en mental belastning som består av 

frustrasjon, usikkerhet og uvitenhet. Han legger til at en rådgivers lytte- og 

forståelsesferdigheter skal bidra med å gi foreldre forståelse av problemet og et bedre sinn for 

videre arbeidet.   

  

Dersom de kommer inn en forelder som har lest seg opp på en ting, og er mye frustrert 

for sin egen og barnets skyld, så spiller rådgivning en viktig rolle, (..) slik at de får 

beholde eierskap til problemet sitt og få lagt det frem. Også får man gjennom en felles 

forståelse utvide litt hvor man vil med dette. (Beate)   

  

Noen av informantene legger til at evnen til å forklare på en forståelig måte er svært viktig på 

lik måte som ferdighetene lytting og vise forståelse.   

  

Det er litt det med måten å forklare til de på en måte slik at de forstår det, samtidig også 

det å klare å møte de der de er. For ofte kan man snakke for vanskelig, (..) så det er 

igjen om det med hvordan du skal prate med dem.   

    

Og det jeg opplever er at, «okei, nå kan du bare ta inn så mye av informasjon får de 

overvelder deg». Og det er jo hele tiden mulighet for å ta en ny kontakt, «når du har 

lagt dette synke litt grann inn, så kan du godt ta en ny kontakt og vi kan godt ta en ny 

samtale». Og for noen er det nok til at de ikke benytter seg av det, fordi at de har en 

mulighet. se an pasientene hele tiden og vurdere når de trenger pause, motivasjon og 

oppmuntring. (Ole)  
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4.3.2 Relasjonsbygging  

Relasjonsbygging har som hensikt å bygge opp og ivareta et godt forhold ved hjelp av blant 

annet gode kommunikative ferdigheter. Bakgrunnen for valg av dette subtemaet er for å 

undersøke audiopedagogenes syn på relasjonsbygging og arbeidet de putter for å vedlikeholde 

dette profesjonelle forholdet. I beskrivelse av episoder relatert til relasjonsbygging brukte 

informanter ord som empati (sympati), trygghet og tillit.   

  

Hvis de sier at de har et barn med ADHD som ikke sover, det er vanskelig med alt som 

har med lekser å gjøre, og de prøver grensesetting men det funker ikke, også kommer 

det med hørsel på toppen. Og da man bare starte med å sympatisere med dem og fortelle 

de «jeg forstår hvor dere er». (Ole)  

  

De fleste av informantene er enig i at mange av foreldre til barn med mistanke om APD har en 

stor bagasje med seg i det første møtet. Ole presiserer at det første og riktige vil være å vise 

empati og sympatisere med dem. Bekrefte at fagpersonen ser det de opplever som tungt og 

vanskelig.   

  

Der folk kan oppleve tillit og der foreldre kan se at barnet/ungdommen opplever tillit til 

meg, så påvirker det jo hele dynamikken. Så det relasjonelle i veiledningen og 

rådgivningen og konklusjonsbiten og tiltakssiden, alt sammen henger sammen.   

Hvis barnet har tillit til meg og selv opplever en nødvendiggrad av mestring i forhold 

til ny viten om seg selv så kan barnet være veldig lysten på å ta imot veldig mye råd og 

tar i bruk med engang. (Ole)  

  

Denne informanten er opptatt av å utvikle en gjensidig tillit. Tillit fra foreldre som fører barnet 

i en positiv retning eller motsatt. Her påpekes det at tillit utvikles som en bonus tilknyttet til 

mestringsfølelse. Denne tilliten i det første møte følger etter og opptrer som en styrke i både 

veiledning, rådgivning, konklusjons- og tiltakssiden. I tillegg har følelsen av tillit til fagperson 

og mestringsfølelse som seg selv bidra til at blant annet foreldre er mottakelig for å ta imot råd 

og for å handle etter råd.   
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Man møter motstand, man møter usikkerhet og man møter mangel på tillit og man møter 

det stikk motsatte av alt dette. I denne jobben så må man ha lyst til å være med folk og 

arbeide for folk. Og videre være klar for å møte de der i de er. (..) man er nødt for å 

kunne noe og være noen de kan oppleve at de kan utvikle tillit til, for å kunne oppleve å 

komme i mål (Ole).  

  

Det kan tolkes som denne informanten legger vekt på at enhver audiopedagog må ha iboende 

evne og ønske til å være med folk og arbeide for folk. Hun anser det som en absolutt nødvendig 

egenskap å kunne være mer enn kun en fagperson de kan utvikle tillit til. Det kan tolkes som 

alt av kartlegging og tiltaksarbeidet mister sin verdi dersom foreldrene ikke har tillitt til 

audiopedagogen.   

  

4.3.3 Hjelp til selvhjelp  

Hjelp til selvhjelp omfatter en form for hjelp hvor fagpersonen som hjelper sørger for at 

mottakeren er mottakelig til å klare seg selv etter hjelpen avslutter. Begrepet «hjelp til 

selvhjelp» ble bevisst ikke anvendt i intervjuguiden for å få et bedre innblikk i informantenes 

mening og tankegang.   

  

vi skal hjelpe de til å finne deres fornuftige vei i denne prosessen å følge opp sitt eget 

barn som har fått nedsatt hørsel. Familien skal få selv muligheten til å finne løsningen 

og vår jobb er å være tett på og veilede og gi råd til dem ut fra deres utgangspunkt og 

behov. Slik at de blir bedre i stand til å finne løsninger og kunne ordne ut med ting som 

dukker opp etterhvert. (Tore)  

  

Her prater Tore om at foreldrene skal få valget til å velge løsningen hvor audiopedagogen skal 

på best mulig måte legge frem mulige løsninger og veilede så langt det lar seg gjøre. Han 

avslutter med, å kunne ordne ut med ting som dukker opp etterhvert, altså skal ønsker denne 

audiopedagogen å hjelpe og veilede foreldre til å bli i stand å møte lignende vanske i fremtiden.   

  

Men vi har en grunntanke om at vi ikke sitter med svarene og at vi skal gi informasjon 

slik at foreldre kan ta valget som er riktig for seg og sitt barn. Jeg føler jobben min er å 

si hva som finnes og ikke si hva jeg mener er riktig. (Beate)  
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Beate ønsker at audiopedagoger skal legge seg på lik linje med foreldrene og ikke la seg styre 

av en grunntanke om at de sitter med svarene og den faglige kunnskapen. Hver familie er ulike 

og dermed er være case ulik fra hverandre. Foreldre skal få mulighet og frihet til å velge de 

oppfatter som riktig og relevant for deres barn.   

  

jeg synes at folk som skal leve godt med noe som heter noe, noe som fagfolk kommer inn 

og gir en diagnose på, de skal ha et trygt og godt eierskap til seg selv med den 

merkelappen. Også skal de vite nok om det som de har fått av merkelapp til at de kan 

føle mestring. Så alle som skal ut fra meg med en eller annen form for ny viten om seg 

selv, målet mitt er at det skal de gjøre med en økt følelse av mestring. De skal ikke gå 

fra meg og tenke, hva nå? Og det betyr at noen skal gå her i fra med mye og masse svar 

på masse spørsmål og mye info. Og andre skal gå her i fra og fått mye mindre 

informasjon og det kan ikke fastløses. (Ole)  

  

For å kunne lykkes med hjelp til selvhjelp må rådsøkeren føle seg bra og trygg med diagnosen 

som beskriver tilstanden deres. Uten en slik grunnforståelse er det vanskelig å hjelpe rådsøkeren 

til å klare seg selvstendig etter rådgivningstimen. Ole sin utsagn understreker nettopp det hvor 

han er opptatt av at de som får utdelt en diagnose skal leve godt med dette navnet. For å oppnå 

dette stadiet må både foreldre og barn få tilstrekkelig nok med informasjon om både diagnosen 

og videre om hva diagnosen betyr for det aktuelle barnet og deres foreldre. En annen informant 

sa dette   

«se an pasientene hele tiden og vurdere når de trenger pause, motivasjon og 

oppmuntring» (Siri)  

En audiopedagog er ansvaret til å til enhver tid kjenne til rådsøkeren sin og vurdere hvilke og 

hvor mye informasjon de trenger eller har kapasitet til å innta.   

  

Det henger sammen med alle involverte parter. Og helt klart hvordan de opplever møtet 

med meg – har en betydning. Jeg synes det er et digert ansvar å skjøtte akkurat det så 

godt som over hodet mulig sånn at jeg ikke bidrar meg at de får vansker med å ta imot 

hjelp som kan gagne de. (Ole)  

  

Denne informanten understreker betydningen av relasjonen mellom en rådgiver og rådsøker 

som utgangspunkt for kvaliteten i rådgivningsprosessen.   
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4.4 Utfordringer   
En audiopedagog kan møte på ulike utfordringer i rådgivingsprosessen. I dette tilfelle ønsker 

jeg å se nærmere på utfordringer knyttet til makt og verdi- og praktiske barrierer i 

rådgivningsprosessen. Rådgivning er en kompleks prosess og en audiopedagog er nødt til å 

overkomme disse barrierene for å lykkes med rådgivningsprosessen.   

  

4.4.1 Makt og verdi barrierer   

Kort fortalt omfatter makt og verdi barrierer i en rådgivningssituasjon om avstanden som skapes 

imellom en rådsøker og rådgiver grunnet faglige bakgrunn, holdninger, fordommer og 

meninger. Informantene deler erfaringene de har dannet seg av foreldre.   

   

 som ikke har noe tro på det, de ser ikke at barnet har et problem også andre som tenker 

at dette kommer til å løse alt (Åse)  

  

Ettersom auditive prosesseringsvansker er en diagnose som omfatter hørselsrelaterte vansker 

grunnet nevrologiske svikt og ikke skade i det perifere øret, kan det være vanskelig for foreldre 

å forstå problematikken. Barnet hører relativt godt i omgivelser uten støy og dermed er det 

vanskelig for foreldre å forstå at barnet har hørselsrelaterte vansker.   

  

Noen foreldre ønsker at man skal legge alt på denne APD også er det kanskje andre ting 

som de ikke ønsker å se på som en utfordring. (Tore).   

  

Både litteratur og erfaringer fra informantene forteller at flertallet av barn med APD har andre 

tillegg vansker som har symptomer som kan ligne på APD. Noen av informantene understreker 

at APD oppstår og vedvarer alene. Noen informanter har erfaring fra at foreldre ønsker kun 

APD som diagnose og overser eller utelater andre tillegg diagnoser som fanger det store bildet.   

  

De jeg synes ofte er utfordrende, det er når jeg føler at dette ikke er APD. De ønsker 

svar på hvorfor barna strever også har de lest om APD og tenker at  «Okei er det derfor 

de sliter med lesing og læring». at de skal få en diagnose og at barnet skal bli frisk. 

Sånn «nå løser alt seg». (Siri)  

  

Denne informanten forteller om at hun opplever det som utfordrende å takle foreldrene i de 

tilfellene når det ikke er APD som betegner vanskene til barnet. Foreldrene har lest seg opp om 
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APD og føler at de endelig har funnet en diagnose som «beskriver» ungen deres og denne 

informanten forteller at det er vanskelig å forklare foreldrene at det ikke er APD.    

  

Vi har jo hatt foreldre som har vært uenige når barna har gjort gode resultater og da 

har jeg begynt å ta med foreldre inn når jeg tar støy test sånn at de kan se hvor vanskelig 

testen egentlig er og at barnet gjør så bra. Bare for å vise dem at det er ikke støyen som 

er det vanskelige. Det er det i denne situasjonen her så er det forutsetningene evt uroe 

som er vansken i denne situasjonen. (Siri)  

  

Siri forteller at hun løser lignende utfordringer ved å la foreldrene visuelt se og oppleve 

presentasjonen til barnet deres. På denne måten unngår audiopedagogen å havne i en ord mot 

ord diskusjon og evt risikere å påvirke relasjonen de har bygget sammen. Her får foreldrene en 

visuell bevis på det de lurer på, samt som de får sett at ungen deres mestrer en test som kan 

oppleves vanskelig av til og med normalt hørende.   

  

4.4.2 Praktiske barrierer  

Praktiske barrierer tar for seg elementer i arbeidsdagen som forutsetter at rådgiveren ikke fullt 

ut oppfyller kravene eller behovet til rådgiveren. Dette kan innebærer alt i fra rammebetingelser 

som tid, kapasitet og foreldrenes uvitenhet.   

  

Foreldrene har vært på lenge siden barnehage alder og barnet er nå 10 år også kommer 

det til oss og hørselen er jo utredet og vi finner et kjempe stort hørselstap. Og der var 

det foreldrene som sier at, når de fikk gjort en hørselstest så følte de at det var bare om 

å gjøre å komme ut. Det er det eneste jeg har kjent på at foreldre ikke har den tilliten til 

oss når de testene ble gjort. (Siri)  

  

Siri forteller her om et foreldrepar som har brukt flere år med hjelpeinstanser for å fange et 

hørselstap. Det kan være ulike praktiske årsaker for hvorfor dette ikke ble fanget tidligere. Men 

denne barrieren påvirket foreldrenes tillit til Siri og fikk dem til å tenke, å komme seg fort ut 

derifra.   
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Noen har en negativ forventning fordi de allerede har styrt med ppt, nav og en skole 

som ikke har noen ting som de ønsker å få gjennomslag for tilrettelegging. Av og til så 

er jeg bare nok en i rekken av sånne plagsomme fagfolk som skal synes noe. Da blir det 

vesentlig å ikke være det for å kunne komme i posisjon til å kunne hjelpe den aktuelle. 

(Ole)  

  

Ole opplever praktisk barriere i den forstand at foreldrene bærer på negative forventninger og 

tanker på bakgrunn av tidligere erfaringer med lignende hjelpinnstanser. Audiopedagoger står 

i faren til å bli ansett av foreldre som en i rekken.   

  

opp mot systemet.  Det er mange som, ja enten så er PPT i gang med noe, så er noen 

syk og det skiftes ut, rådgivere skiftes ut hele tiden. Enten det er i statped eller kanskje 

ikke så mye i statped, men i PPT så er det veldig vanlig ikke sant og ift til tid, tidsmessig 

– det tar tid. Fra mistanke til eventuell diagnose så kan det gå et helt skoleår og dette 

er barn som har blitt testet veldig før og ja (Åse)  

  

Åse understreker overnevnte utsagn og står i vitne til foreldrenes frustrasjon opp mot systemet.   
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5 Drøfting   
  

Dette kapittelet er drøftet med utgangspunkt i informantenes beskrivelse av egne opplevelser 

og erfaringer, sett i lys av relevant teori som er gjort rede for i kapittel 2. Jeg har forsøkt å 

presentere informantenes beskrivelse så objektivt som mulig, men det er viktig å bemerke at 

beskrivelsen vil være preget av min subjektiv tolkning av gitt datamaterialet.    

  

5.1 Involveringsfasen  
I drøfting om involveringsfasen har jeg lagt vekt på beskrivelse av rutiner tilknyttet forberedelse 

og kontaktetablering. Carkhuff (2008) anser rådgiverens forberedelse som et viktig element for 

å involvere seg fullt ut i samtale med rådsøkeren. Dette spiller en vesentlig rolle ved utvikling 

av en god relasjon og et godt grunnlag. Både Carkhuff (2008) og Davis (1995) påstår at en 

rådgiver bør ha evnen til å berolige rådsøkeren slik at vedkommende føler seg fri til å uttrykke 

seg i personlige vendinger. En slik tilnærming krever trygge rammer rundt 

rådgivningsprosessen, og rådgiverens holdninger og kommunikative ferdigheter spiller en 

avgjørende rolle. I dette underkapittelet skal vi se nærmere på hvilke holdninger som spiller er 

nødvendige ved rådgivning til foreldre til barn med mistanke om APD. Menneskelige 

holdninger er utallige, og dermed har jeg valgt å korte dette ned til Carkhuff (2008) sin 

beskrivelse av holdninger som innebærer kongruens, empati og positiv aktelse. Før jeg går inn 

på dette ønsker jeg å trekke inn beskrivelse av informantenes forberedelsesrutiner og derav 

fordeler og ulemper ved en slik rutine.   

  

5.1.1 Forberedelser til rådgivningsprosessen  

Innsamlet datamateriale tilsier at studiens informanter anser forberedelse før det første møtet 

som nødvendig for å danne seg et bilde av det aktuelle barnets tilstand. Det er særlig to spørsmål 

fra intervjuguiden som etterspør audiopedagogenes forberedelse rutiner før det første møtet. 

Dette gjelder spørsmålene «hvordan forbereder du deg til en samtale med barn/foreldre til barn 

med mistanke om auditive prosesseringsvansker?» og «Følger du et spesifikt 

kartleggingsskjema ved samtale med foreldre?». Besvarelsene på disse spørsmålene fikk frem 

at informantene anså forberedelse som en anledning til å involvere seg i den aktuelle saken før 

samtale med barnet og foreldrene. I tillegg fortalte flere av informantene at forberedelse ga de 

muligheten til å besvare foreldrenes eventuelle spørsmål og bekymringer knyttet til barnets 

tilstand.   
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I problemløsningsmodellen til Carkhuff (2008) blir forberedelse ansett som et nødvendig og 

grunnleggende element. Carkhuff (1977) presiserer at dersom rådgiveren ikke er forberedt før 

møtet, risikerer vedkommende å ikke være fullt involvert i den aktuelle samtalen. I dette tilfelle 

prater ikke han kun om faglige forberedelser, men også mentale og praktiske forberedelser som 

skal bidra med å optimalisere oppmerksomheten til rådgiveren. Han er videre opptatt av at 

rådgiveren skal føle seg avslappet og trygg allerede ved det første møtet. Tveiten (2007) 

forteller at en god forberedelse av en rådgiver gjenspeiler til rådsøkeren at vedkommende 

respekterer deres sak og tid, og er med på å danne en trygghetsfølelse. Forberedelse kan anses 

som et hjelpemiddel på forskudd, da dette hjelper rådgiveren til å danne seg en bedre forståelse 

for det foreldrene legger frem, og i tillegg gjør det enklere å sette oppmerksomheten rundt den 

pågående samtalen med de aktuelle foreldrene (Johannessen et al., 2013). Forskning viser at de 

fleste barn med APD har andre tilleggsvansker, og forberedelse før det første møtet gir 

audiopedagogen anledning til å stille forberedt til å beskrive sammenhengen mellom de 

eventuelle tilleggsvanskene (Ferguson et al., 2011).   

  

Deltakerne fra studiet presiserte at praktiske forberedelser før det første møtet skaper mer 

kontroll og struktur i samtalen. Besvarelsene til informantene malte et bilde av at de tar i bruk 

ulike verktøy ved forberedelse til samtalen. Noen baserte forberedelser blant annet på 

foreldrenes besvarelse fra CHAPS kartleggingsskjema (Smoski et al., 2020), mens andre 

anvendte heller bruk av 5-15r kartleggingsskjema ettersom vedkommende anså dette skjemaet 

som mer relevant og korrekt (Korkman, et al., 2009). Allerede her anvender de aktuelle 

fagpersonene ulike verktøy som vil tilsynelatende gi nyanser i testresultatene. Dermed stilles 

det krav til en audiopedagog å mestre egenskapen til å se det store bildet av det aktuelle barnets 

utvikling til tross for resultatene fra kartleggingsskjemaet.(Sætersdal et al., 2008).   

  

En annen informant delte erfaringer med at barnets funksjon og evnenivå kunne variere i mer 

eller mindre grad i forhold til gitt beskrivelse i henvisningen. Dermed kan overdrevent fokus på 

forberedelsesmaterialet føre til at rådgiver stiller til rådgivingsprosessen med et firkantet syn 

framfor et åpent sinn (Gjærum, 2006). I tillegg understreket flere av informantene at hver 

forelder er unike, og dermed er det vanskelig å forutse hvordan samtalen vil arte seg uavhengig 

av hvilke forberedelsesrutiner vedkommende anvender før møtet med foreldrene. 

Problemløsningsmodellen til Carkhuff (2008) tar ikke hensyn til verken mangfoldet blant 

rådsøkere eller til pårørende som rådsøker, under beskrivelse av fordeler med 



  55  

forberedelsesrutiner. Davis (1995) forteller at forberedelse bidrar til å danne en noenlunde plan 

for rådgivningsprosessen, men om fagpersonen følger denne planen er avhengig av relasjonen 

som dannes mellom en rådgiver og foreldre. Forberedelse skal kun fungere som et hjelpemiddel 

for å få i gang det første møtet med foreldrene og ikke ha makten til å forme selve 

rådgivningsprosessen. (Carkhuff R. R., 2008) (Davis, 1995) (Sætersdal et al., 2008).   

  

5.1.2 Kongruens  

Flertallet av deltakere i studien fortalte at de bruker det første møtet til å avklare forventningene 

til hverandre, gi praktisk informasjon og videreformidle hva foreldre kan forvente av 

audiopedagogen. Mange av informantene hadde erfaringer med foreldre som hadde manglende 

kunnskap om audiopedagog som fagperson, og dermed stilte kritisk i møte med en 

audiopedagog. I et slike tilfelle er det nødvendig med avklaring av forventninger slik at 

rådgivningsforholdet utarbeides fra et trygt grunnlag (Davis, 1995).   

   

Informantene sa seg enig i at de ofte kan oppleve at foreldre kommer inn til møtet med 

forventninger som ikke egner seg i den virkelige praksisen. Dermed spiller avklaring av 

forventningene en vesentlig rolle i rådgivningsprosessen. En av informantene hevdet at 

vedkommende opplever det som svært nødvendig å undersøke foreldrenes ståsted allerede i det 

første møtet. Dersom audiopedagogen går inn med en forhåndsoppfatning av tilstanden til 

barnet, kan rådgivningsprosessen bli svært firkantet. På lik måte kan prosessen bli påvirket 

dersom foreldrene møter audiopedagogen med en forhåndsoppfatning av hva som er problemet, 

og en klar bestilling på hva de ønsker og ikke ønsker av eventuelle diagnoser. Datamaterialet 

som en helhet tilsier at avklaring av forventning allerede ved det første møtet, skaper et felles 

grunnlag og mål å arbeide mot. I tillegg bidrar dette til at eventuelle misforståelser kan unngås 

allerede ved en tidlig fase, og at dette danner en realistisk plan som passer det aktuelle barnet 

og foreldrene (Johannessen et al., 2013).   

   

Davis (1995) presiserer at avklaring av forventninger ikke kun handler om å legge frem 

forventningene de har til hverandre, men også forhandling av forventningene for å komme frem 

til en felles forståelse som begge parter finner seg enig i. En slik fremgang gir rådgiveren 

grunnlag for å basere rådgivningsprosessen på den aktuelle familiens tilpasningsevne, framfor 

å arbeide ut ifra kun et ensidig fokus på eventuelle diagnosen til barnet. På denne måten utvikler 

rådgiveren og foreldre et godt grunnlag for et vellykket forhold (Luterman, 2004).   
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Informantene i denne studien beskrev stadig om formidling av informasjon som et viktig punkt. 

Dette innebærer blant annet informasjon om arbeidet til audiopedagogen, APD og 

audiopedagogens kunnskap om det aktuelle barnet gjennom gitt forberedelse. På denne måten 

får audiopedagogen bekreftet med foreldrene om de er enig i fagpersonens oppfatning av barnet 

(Lassen I. , 2002). I tillegg kan formidling av informasjon anses som en maktbalansegang, 

ettersom foreldre kan oppleve en skjev maktfordeling i møte med en audiopedagog med 

kunnskap og erfaring om APD. Grunnleggende informasjon om barnet og den mulige 

diagnosen, gir foreldrene mer kunnskap om den nåværende situasjonen som gjelder det aktuelle 

barnet. Dette bidrar til å danne et felles kunnskapsgrunnlag som både audiopedagogen og 

foreldrene kan jobbe videre med (Carkhuff & Berenson, 1977). Her har audiopedagogen ansvar 

for å sørge for at foreldrene til enhver tid forstår gitt informasjon og samtidig er enig i det 

vedkommende legger frem. Dersom foreldrene opplever avklaring av forventning og formidling 

av informasjon som et overtak av maktkamp, vil dette resultere til negative konsekvenser, hvor 

pårørende enten trekker seg fra å involvere i samtalen, eller går i en forsvarsposisjon til å si seg 

uenig i alt rådgiveren legger frem. Et slikt utgangspunkt vil opptre som en byrde for å danne en 

felles forståelse og et felles mål (Davis, 1995).  

   

Carkhuff (2008) anser det å jobbe fra et felles grunnlag som essensielt ved utvikling av et godt 

rådgivningsforhold. Partnerskapsmodellen til Davis (1995) krever et felles mål i bunn og grunn 

for å kunne samarbeide mot det ønskede målet. Et felles mål krever et felles grunnlag som er 

basert på både informasjonen foreldre får av audiopedagogen, og den forståelsen foreldrene 

danner av gitt informasjon (Skagen, 2004). En av informantene fortalte at hun ofte møter 

foreldre etter en utredningsprosess, hvor de sitter igjen med mange spørsmål eller i verste fall 

ikke har forstått om barnet har fått diagnose eller ei. Informanten fortalte videre at enkelte 

foreldre opplever fagpersonens språkbruk som avansert og dermed vanskelig å forstå. Å 

formidle informasjon er basert på to faktorer som omfatter både rådgiverens evne til å dele ut 

informasjon, samt sørge for at foreldrene forstår gitt informasjon (Lassen, 2014). 

Kommunikasjon er ikke kun basert på avsenderens budskap, men også mottakerens forståelse 

av avsenderens budskap (Skagen, 2004).  

  
Flere av informantene påpekte at foreldre er enestående, og dermed vil deres kapasitet til å ta 

imot ny informasjon preges av at fagpersonen har kjennskap til foreldrene og videre tilpasser 

informasjonen. Audiopedagoger har ansvaret for å til enhver tid avgjøre mengde informasjon 

de aktuelle foreldrene er i stand til å ta imot i den aktuelle situasjonen (Johannessen et al., 2013). 
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En av informantene presiserte at hun forsøker å formidle situasjonen på en alminnelig måte slik 

at foreldrene forstår at en diagnose ikke beskriver hvor flink barnet deres er. Dette kan anses 

som starten av en sunn relasjon som fremtrer gjennom støtte og forståelse (Davis, 1995). 

Dersom rådgiveren formidler informasjon som en enveis kommunikasjonsform, kan dette 

risikere at foreldre blir en såkalt automatisk mottaker som mottar gitt informasjon uten å verken 

engasjere seg eller interagere i prosessen (Lassen L. , 2014).  

   

5.1.3 Empati  

Alle informantene i denne studien, anser evnen til å skape en god relasjon til rådsøker som en 

nødvendig egenskap for å lykkes som en audiopedagog. Det er vesentlig å bemerke seg, som 

nevnt tidligere, at foreldrerådgivning er mer kompleks enn hvilken som helst rådgivning, da 

dette menneske ønsker råd for å hjelpe noen de har ansvar ovenfor (Gjærum, 2006). En slik 

rådgivningsprosess består av mye følelser, meninger og holdninger. En av informantene fortalte 

om at foreldrene ofte starter møtet med å beskrive at de sliter med å få barnet til å sove om 

nettene, at barnet ikke presterer godt nok på skolen og opplever det vanskelig med grensesetting 

hjemme. På toppen av alt dette dukker det opp mistanke om APD. Sett i en slik kontekst kan 

det forstås at foreldre, i det første møtet, ikke har behov for konkrete tiltak eller tips til 

oppdragelse, men heller et behov for at audiopedagogen viser empati, støtte og uttrykker deres 

forståelse for at foreldre opplever dette som vanskelig (Davis, 1995)(Dunst et al., 1994).   

   

Lassen (2014) påpeker at en rådgiver med en god evne til å vise empati, vil lykkes med å 

opprettholde et godt rådgivningsforhold. Empati reflekteres som genuin respekt og interesse for 

det motparten legger frem (Davis, 1995). Carkhuff (2008) beskriver empati som et redskap for 

formidling av bekreftende signaler, som skaper følelse av anerkjennelse og tilknytning mellom 

rådgiver og rådsøker. Gjennom empati forteller rådgiveren at vedkommende forstår 

problematikken til rådsøkeren, og ofte er dette nok til å kunne motivere rådsøkeren til å åpne 

seg i personlige vendinger. Her blir empati ansett som et kommunikative hjelpemiddel som 

rådgiveren anvender, for å bli godt kjent med rådsøkerens verden av opplevelser og følelser 

(Tveiten, 2007). Samtidig er det viktig å merke seg at overdose av empati kan gi motsatt effekt 

og virke skadelig på̊ utviklingen, ved å skape for overdrevet spenning som kan oppfattes som 

overveldende av rådsøker (Carkhuff & Berenson, 1977). En rådgiver trenger å grundig 

observere atferden til rådsøkeren for å kunne respondere til følelsene deres. Dette innebærer 

blant annet rådsøkerens tonefall og ansiktsuttrykk, som er en ledetråd til deres indre følelser 

(2008). Ifølge Davis (1995) er en empatisk tilstedeværelse trøstende og støttende. Vi alle 
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forventer at en samtalepartner er oppmerksom og viser interesse i dialogen, og denne 

egenskapen er spesielt nødvendig hos en rådgiver. Når en rådgiver gir uttrykk for empati, 

bekrefter vedkommende at de følger med og har en medfølelse for inntrykket deres. Det er 

dermed viktig at audiopedagog uttrykker tilpasset empati for den aktuelle familien, og ikke en 

overfladisk form for empati hvor foreldre føler seg som sårbare (Skagen, 2004).   

    

En av informantene i prosjektet presiserte at en audiopedagog har ansvaret for å gi foreldrene 

anledning til å uttrykke følelser, og ved behov ta i bruk ulike tilnærmingsmetoder for å hjelpe 

de med å legge ord på underliggende følelser (Dunst et al., 1994). Flertallet av informantene sa 

seg enig i at audiopedagogene må bruke tid til å sette seg inn i situasjonen til den aktuelle 

familien, og samtidig løse utfordringer i utredningsprosessen på bakgrunn av en grunnleggende 

omtanke. Davis (1995) forteller at gjennom rådgiverens holdning i møte med foreldrenes 

frustrasjon, viser rådgiveren at vedkommende tåler å lytte til deres bekymring, som videre 

fremviser deres profesjonalitet. Følelsen av frustrasjon og bekymring kan opptre som en 

barriere for foreldrene til å både uttrykke deres følelser, og samtidig involvere seg i 

rådgivningsforholdet med en audiopedagog. Audiopedagogens evne til å vise støtte og empati 

bidrar dermed til å aktivisere og styrke rådgivningsforholdet (Carkhuff R. R., 2008)  

   

5.1.4 Positiv aktelse  

Flertallet av informantene beskrev deres erfaring med mangfoldet blant foreldrene. Foreldrene 

skiller seg på bakgrunn av sosiale lag og kulturelle bakgrunn, samt ulike fremgangsmåter ved 

uttalelse av deres bekymring og frustrasjon. Noen foreldre kan legge frem synspunktet sitt 

aggressivt, mens andre kan ha en passiv fremgangsmåte (Gjærum, 2006). Davis (1995) og 

Johannessen et al. (2013) forteller at en rådgiver har ansvaret for å respektere rådsøkeren uten 

selektiv vurdering av såkalte gode og dårlige sider. Carkhuff (2008) kaller dette for positiv 

aktelse, og forteller at rådgiverens evne til å stille åpen til rådsøkerens uttalelse og holdninger, 

vil gi vedkommende opplevelse av trygghet til å utforske egen redsel og egne grenser. En 

fordomsfri holdning og åpenhet krever at rådgiveren ikke «later som», men at vedkommende 

opprettholder denne holdningen ved å være seg selv på en genuin måte (Lassen  

L. , 2014). Å være genuin innebærer blant annet at rådgiveren står åpen for nye erfaringer, uten 

å forvrenge eller fornekte på bakgrunn av egne fordommer og/eller forestillinger (Carkhuff & 

Berenson, 1977). Det er ikke alltid like enkelt å kunne ivareta dette da det kan være vanskelig 

for rådgiveren å holde igjen sine personlige meninger i det lange løpet.   
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Innsamlet datamateriale tilsier at flertallet av informantene i denne studien, anser åpenhet som 

en nødvendig egenskap i møte med foreldre til barn med mistanke om APD. En av informantene 

fortalte at rådgiverens evne til åpenhet engasjerer foreldre til å åpne seg i personlige vendinger. 

Denne audiopedagogen meddelte videre at rådgiveren har ansvaret for å sørge for at rådsøker 

føler seg ivaretatt og trygg til å kunne stille spørsmål. En annen informant la frem betydningen 

av tid i denne utredningsprosessen. Rådgiveren skal bruke god tid til å vise ydmykhet og aksept 

ovenfor rådsøkerens situasjon. På denne måten får rådsøkeren eierskap til deres situasjon, og 

rådgivningsprosessen baseres på en genuin relasjon (Luterman, 2004). Selv om alle 

informantene sa seg enig i dette, var det midlertidig en informant som påpekte at det å være 

åpen til alle holdningene til foreldre, kan gi negative konsekvenser i enkelte tilfeller. Videre 

delte vedkommende erfaringer om enkelte foreldre som hadde en tendens til å anvende en 

nedlatende pratemåte til barnet deres. Framfor å prate til audiopedagogen sammen med barnet, 

hadde enkelte foreldre en pratemåte hvor de snakket over hodet på barnet. Denne informanten 

reagerte på en slik form for kommunikasjon, da hun opplevde at barnet trakk seg tilbake, og 

hun var redd for at dette skulle påvirke barnets prestasjon på de ulike hørselstestene. I slike 

tilfeller har audiopedagogen ansvaret for å håndtere situasjonen på en måte som verken sårer 

barnet eller foreldrene. Dette kan ses i tråd med Davis (1995), som påpeker nødvendigheten av 

å gi aktive og konstruktive tilbakemeldinger til pårørendes uttalelser, samtidig som å være 

ydmyk og åpen.   

  
5.2 Utforskningsfasen  
I problemløsningsmodellen til Carkhuff (2008) fokuserer utforskningsfasen på å finne roten av 

rådsøkerens problematikk. I denne fasen får rådgiverens kommunikative ferdigheter mer 

oppmerksomhet, ettersom disse ferdighetene er avgjørende for rådgiverens evne til å finne 

årsaken til problemet. Sagt det annerledes fokuserer denne fasen på audiopedagogenes egenskap 

til å fange opp budskapet i rådsøkerens uttalelse, og videre støtte vedkommende til å sette ord 

på deres følelser og opplevelser.  I utforskningsfasen skal rådgiveren avdekke rådsøkerens 

følelser og meninger tilknyttet problemet, og videre kartlegge årsaken til gitt problemstilling.   

Dette underkapittelet har som formål å presentere og analysere kommunikative ferdigheter som 

å lytte, forklare og skape trygghet og tillit. Disse ferdighetene har en sentral rolle gjennom hele 

rådgivningsprosessen, spesielt gjeldene under utforskningsfasen.   
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5.2.1 Lytte  

Lytteferdigheter blir ansett for å være et av de viktigste redskapene i en rådgivningssamtale, 

hvor rådgiveren oppholder seg rolig og lyttende slik at rådsøkeren opplever ro, og kommer i 

kontakt med seg selv (Skagen, 2004). Informantene beskrev deres erfaringer hvor foreldre til 

barn med mistanke om APD har et behov for å lufte ut deres tanker og høre seg selv uttale om 

det de erfarer som utfordrende. I denne sammenheng kan lytting anses som en emosjonell støtte 

(Carkhuff & Berenson, 1977). Da studiens deltakere fikk spørsmål om deres syn på betydningen 

av rådgivningskompetanse i deres arbeid som audiopedagog, uttrykte en av informantene at det 

teamet hun jobber i nå er satt sammen på bakgrunn av fagpersoner sin evne til å høre etter. Hun 

presiserte videre at dette anses som den aller viktigste egenskapen, da foreldre har først og 

fremst har behov for en fagperson som kan lytte.   

  

Lassen (2002) beskriver lytting som en sentral egenskap for å ivareta en anerkjennende 

væremåte. Foreldre til barn med sammensatte vansker føler ofte på en stor følelsesladet og 

fysisk belastning (Davis, 1995). Mange av dem kan oppleve det vanskelig å dele sine følelser 

med andre foreldre som ikke er i samme situasjon. Dermed kan det tenkes at samtalen i 

utredningsprosessen mellom foreldre og en audiopedagog, er første gang foreldre får en 

plattform til å legge ord på deres følelser og tanker. Dette kan også muligens være første gangen 

de hører seg selv eller sin partner uttrykke om sine bekymringer og frustrasjon. Dermed har 

lytteferdighetene til en audiopedagog en vesentlig rolle i utforskningsfasen (2008). Davis 

(1995) presiserer at en rådgiver ikke kun har ansvaret for å lytte til rådsøkerens ønsker og behov, 

men også vie oppmerksomheten til deres bekymring og frustrasjon knyttet til problemstillingen. 

Dette innebærer at en rådgiver må anse lytteevnen sin som et terapeutisk redskap, og ikke kun 

som en sanseevne (Sætersdal et al., 2008). Videre presiseres det at en god lytter må beherske 

evnen til å være aktiv, fokusert, konsentrert og levende.   

  

En av informantene la frem at hennes kunnskap om diagnosen har ingen betydning dersom hun 

ikke lytter og prøver å forstå foreldrenes ståsted. I likhet med denne informanten uttalte de andre 

informantene om sammenheng mellom å lytte og vise forståelse. En fagperson med flere års 

erfaringer fra feltet har nok mest sannsynlig lest flere henvisninger som ligner på hverandre. 

Dermed kan det være fristende å hoppe rett til konklusjon og tiltaksprosessen. Men selv om 

henvisningen og barnets diagnose kan ligne, er ingen foreldre eller barn med auditive 

prosesseringsvansker like. En rådgiver må dermed lytte til enhver foreldre sin uttalelse om deres 
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situasjon, og forsøke å forstå deres ståsted og situasjonen den spesifikke familien befinner seg 

i (Ferguson et al., 2011) (Gjærum, 2006)  

  

Lytting omfatter ikke kun å høre etter hva den andre sier, men også vise vedkommende at du 

forstår det de legger frem og situasjonen de befinner seg i (Tveiten, 2007). En av informantene 

delte om vedkommende sin erfaring med foreldre som blir positive og takknemlige for at de i 

det minste blir hørt av en fagperson. Denne takknemligheten reflekterer foreldrenes tidligere, 

eventuelle negative erfaringer knyttet til fagpersoner sin evne til å lytte og vise forståelse. 

Dermed kan det slå som et sjokk for pårørende å møte fagpersoner som viser evnen til å høre 

etter. Denne informanten la frem videre at en audiopedagog ikke sitter i posisjon til å verken 

love en løsning eller at barnet blir frisk, men heller bør vie tid og oppmerksomhet til å lytte og 

forklare. Det å vise forståelse skaper innflytelse i relasjonen og er grunnlaget for å danne et 

felles utgangpunkt og et felles mål (Lassen L. , 2014). Ifølge Davis (1995) er en god rådgiver 

definert som en med kjennskap til den aktuelle familien, og ikke kun sykdomstilstanden til 

barnet. Han hevder videre at dette oppnås gjennom gode lytteferdigheter som bidrar med 

kommunikasjonsfremmende dialog. Rådgiveren er nødt til å tilegne seg kunnskap om 

rådsøkerens problematikk, hvordan de opplever denne problematikken, og deres iboende evne 

til å tilpasse seg og sin familie  

  

I en rådgivningsprosess er det på sin rette plass at rådgiveren til enhver tid er i stand til å 

prosessere det han hører, og se det i kontekst med problemstillingen til rådsøkeren (2008). I 

tillegg til å lytte til rådsøkeren, bør en rådgiver lytte til seg selv som en terapeut. En slik 

tilnærming anvendes ved at audiopedagogen setter seg selv i rådsøkerens posisjon og stille 

følgende spørsmål: «hvordan hadde jeg respondert om en rådgiver pratet til meg på denne 

måten?» og «hvordan hadde jeg håndtert en lignende situasjon?»   

  

5.2.2 Å forklare og gi respons   

Flere av informantene beskrev audiopedagogenes evne til å forklare til foreldrene, som en 

nødvendig egenskap for å håndtere misforståelser og misnøyer. En av informantene forklarte at 

foreldrene ikke har behov for å vite alt om APD, men heller det aspektet av APD som gjelder 

deres barn. Dette innebærer blant annet å forklare at APD ikke betyr at barnet ikke hører, men 

at barnet har vansker med å forstå det de hører, spesielt i krevende lydmiljø (Bamiou et al., 

2001). En av informantene presiserte at vedkommende ofte tar i bruk visuell fremlegg av ørets 

anatomi som støtte for å hjelpe foreldre til å forstå hvor problematikken befinner seg for det 
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aktuelle barnet. Dersom fagpersonen er opptatt av å legge frem alt av sine generelle kunnskap 

relatert til hørsel og APD, risikerer vedkommende å miste fokuset til foreldrene og i tillegg øke 

frustrasjonen deres. Audiopedagogen har ansvaret for å gjøre en vurdering av forståelsesevnen 

til de aktuelle foreldrene, og forklare situasjonen på deres nivå og kapasitet (Johannessen et al., 

2013). En slik tilnærming vil forhindre tidligere nevnt situasjon hvor foreldre sitter igjen med 

mange spørsmål og usikkerhet etter en rådgivningssamtale.   

  

I likhet med egenskapen til å forklare, er evnen til å gi bekreftende og fornuftig respons vesentlig 

gjennom hele rådgivningsprosessen. Respons innebærer evnen til å gi tilbakemeldinger 

gjennom verbal og ikke-verbal kommunikasjon som kan støtte rådsøkerens søk etter forståelse 

(2008) (Davis, 1995). Responsferdigheter gir i tillegg rådsøkeren en trygghet over 

oppmerksomhet- og kompetansenivået til rådgiveren.   

  

Rådgiveren har ansvaret for å arbeide med et grunnlag av ærlighet og oppriktighet hvor 

vedkommende er pålitelig ovenfor rådsøkeren. Pålitelig i den forstand at rådgiveren holder sine 

ord, og til enhver tid gir foreldrene forklaring på hva som har blitt gjort og hva som skal gjøres. 

Ved tilfeller hvor rådgiveren er usikker eller påvirket av uvitenhet, skal rådgiveren være såpass 

trygg på sin rolle til å kunne innrømme dette. En av informantene fortalte at hun ofte kan føle 

seg svar skyldig og opplevde som sin plikt å kunne umiddelbart besvare spørsmålene til 

foreldre. Men erfaring gjennom årene har hun nå lært seg å innrømme; «dette har jeg dessverre 

ikke kunnskap om». En slik væremåte bidrar til å skape tillit, hvor rådsøkeren stoler på det 

rådgiveren uttaler seg om, og at vedkommende er pålitelig i arbeidet med den aktuelle familien 

sin hensikt (Davis, 1995).   

  

5.2.3 Skape trygghet og tillit  

Davis (1995) forteller at den emosjonelle tilnærmingen gjennom støtte og empati ovenfor 

foreldre spiller en vesentlig rolle ved utvikling av et godt forhold. Denne emosjonelle 

tilnærmingen bidrar til å etablere trygghet hos rådsøkeren som er basert på gjensidig tillit. 

Foreldre som møter audiopedagogene for første gang står ovenfor dilemmaet til å kunne grundig 

beskrive deres personlige historier og opplevelser i utforskningsfasen (2008). Dermed holder 

det ikke kun med at rådgiveren uttrykker empati, men også opprettholder trygghet hos 

rådsøkeren og vinner deres tillit (Sætersdal et al., 2008). En av informantene beskrev at 

foreldrenes engasjement til utredningsprosessen er påvirket i stor grad av deres tillit til den 

aktuelle rådgiveren. Hun har også observert at hennes væremåte og holdning bidrar til å få 
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foreldre til å ha en åpen dialog. Hun presiserte videre at etablering av trygghet og tillit vil ta tid 

og må dermed settes fokus på, allerede tidlig i utforskningsfasen (Carkhuff R. R., 2008)  

  

Trygghet og tillit i et forhold skapes gjennom gjensidig respekt og genuin interesse for 

hverandre (Lassen L. , 2014). Allerede ved det første møtet har en audiopedagog ansvaret for å 

gi både det aktuelle barnet og deres foreldre, opplevelsen av at rådgiveren er tilstede for deres 

skyld, at vedkommende opplever dem som viktige og likeverdige, og at de er genuint interessert 

i deres fremskritt (Carkhuff & Berenson, 1977). Flere av informantene meddelte om foreldre 

som møter opp til utredningsprosessen og kjenner på hvor tungt de har det. I tillegg til å være 

en fysisk hemning, byr auditive prosesseringsvansker på psykiske plager hos barnet som videre 

påvirker deres pårørende (Dawes & Bishop, 2010). For at foreldrene skal være i stand til å prate 

både om sine overfladiske og dype følelser, er det nødvendig at rådgiveren skaper trygge 

rammer og tilegner seg tillit til en samtale uten fordommer. Rådgiveren må̊ samtidig gi inntrykk 

av at rådsøkeren er eksperten i sin problematikk og motivere vedkommende til å involvere seg 

i de ulike fasene i rådgivningsprosessen (Davis, 1995). Denne type involvering skapes gjennom 

utvikling av trygge rammer, hvor foreldre føler seg trygge nok til å anse seg selv som eksperten 

til å forklare og vurdere gitt problemstilling som rammer deres familie (Carkhuff R. R., 2008). 

Mange av informantene ga uttrykk for at de velger å ikke ha med det aktuelle barnet i den første 

samtalen med foreldrene. De påsto at de unngikk dette for å skåne barnet til å høre voksne prate 

om det de ikke mestrer, samtidig gi foreldrene mulighet til å åpne seg fullt ut om deres 

bekymring, frustrasjon og fortvilelse uten å måtte ta hensyn til barnet. Dette kan anses som en 

form for å ivareta trygge rammer og utvikle tillit, hvor foreldrene kan føle seg ivaretatt og 

forstått (Davis, 1995) (Skagen, 2004).  

  

Carkhuff (2008) legger stor vekt på̊ denne relasjonsbyggingen basert på trygghet og tillit, og 

anser dette som et utgangpunkt for at rådsøkeren skal kunne uttrykke seg om det de opplever 

som vanskelig i privatlivet. Hvor trygg rådsøkeren føler seg med rådgiveren er avgjørende for 

dybden i samtalene og kvaliteten i denne såkalte utforskningsfasen. Som nevnt tidligere, har de 

fleste foreldre til barn med mistanke om APD en tung historie og uløste emosjoner, før deres 

første møte for utredning. En av informantene konkluderte dette temaet med uttalelsen «i denne 

jobben er man nødt for å kunne noe og være noen de kan oppleve at de kan utvikle tillit til for 

å kunne oppleve å komme i mål» (I).   
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Til tross for audiopedagogenes fokus på holdninger og kommunikative ferdigheter, tilsier 

resultatene fra undersøkelsen at informantene har erfaringer med foreldre, som i mer eller 

mindre grad, uttrykte både misnøye og misforståelser grunnet praktiske-, og makt-, og verdi 

barrierer. Videre i neste underkapittel presenteres informantenes beskrivelse av utfordringer 

knyttet til rådgivning til foreldre til barn med mistanke om APD.   

  

5.3 Utfordringer i rollen som audiopedagog ved rådgivning til foreldre til barn 
med mistanke om auditive prosesseringsvansker  

Undersøkelsen tilsier at informantene anser rådgivning til foreldre til barn med mistanke om 

APD som spennende, men samtidig uforutsigbart og noe utfordrende, da pårørende og barnet 

er ulike. Disse ulikhetene kan skyldes foreldrenes manglende forkunnskap relatert til APD, og 

barnets oppdagede eller uoppdagede tilleggsvansker. En av informantene fortalte at 

utredningsprosessen kan beskrives som kompleks, da APD ofte sameksisterer med andre 

tilleggsvansker som utspiller noenlunde lignende symptomer som APD. Dermed opplever 

foreldre det vanskelig å anerkjenne at ungen uttrykker vansker med å forstå tale, spesielt i 

vanskelige lytteforhold, til tross for normal rentone-, og tale audiogram (Bisgaard & 

Morgensen, 2015).   

  

Alle fem informantene besvarte noenlunde likt ved spørsmål om beskrivelse av prosedyrer som 

gjennomføres ved utredning av mistanke om APD.  Informantene la frem at foreldrene og barnet 

møter opp til en utredningsprosess som er antatt for å vare i ca. tre-fire timer. I løpet av de 

timene skal foreldrene ha en samtale med audiopedagogen, barnet skal utføre ulike hørselstester 

og spesifikke tester rettet til APD. Utredningsprosessen avsluttes på kontoret til øre-, nese-, og 

hals- legen, sammen med en audiopedagog, hvor foreldrene får lagt frem testresultatene og en 

oppsummering av barnets tilstand. Arbeidstedet til en av disse fem informantene fordeler denne 

utredningsprosessenen på to dager, hvor barnet utfører generelle hørselstester den ene dagen og 

spesifikke hørselstester relatert til APD den andre dagen. Bakgrunnen for dette henger i tråd 

med at de ønsker å gi barnet anledning til å opprettholde energinivået, og samtidig legge til rette 

for at barnet får muligheten til å yte sitt beste på de gjeldende testene. Informantene i studien 

sier seg enig i at utredningsdagen(e) består av høyt tempo, ettersom både foreldrene og teamet 

skal gjennom flere ting i løpet av de tre-fire timene. Allerede i dette tilfelle risikerer 

audiopedagogen å miste foreldrenes engasjement og tillit, ettersom deres tålmodighet blir satt 

på prøve. Foreldrenes syn på denne utredningsprosessen er avhengig av hvilken informasjon de 

har fått formidlet om de ulike testene, og deres årsak bak valg av testverktøy. Formidling av 
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informasjon om de gjeldene undersøkelsene vil bidra med å gi foreldre en fornemmelse av 

inkludering og kan videre øke deres tillit til utredningsprosessen.   

  

Davis (1995) legger stor vekt på foreldrenes reaksjoner, følelser og inntrykk tilknyttet det å 

motta informasjon og akseptere den nyoppdagede vansken til barnet deres. Han definerer dette 

som en alvorlig krise. En krise som utløser forandring i deres planlagte framtid, og hele 

familiens verden blir endret på utenkelig vis, ettersom hver og en må tilpasse seg den nye 

hverdagen. Enkelte av informantene fortalte om foreldre som opplever situasjonen som såpass 

utfordrende at de mister evnen til å stille opp som støtteapparater i utredningsprosessen for det 

aktuelle barnet. Luterman presiserer at foreldre til barn med nylig oppdaget hørselsvanske ofte 

kjenner på fornemmelse av skyldfølelse, sinne og tristhet, som videre påvirker deres evne til å 

tenke klart og ta viktige avgjørelser tilknyttet barnets utvikling. Alle foreldre har som oftest en 

drøm om fremtiden til det nyfødte barnet, og en visjon om hvordan livet deres skal utvikle seg 

sammen med dette barnet. Dessverre innebærer ikke denne drømmen om en unge med 

hørselsvanske og dette preger foreldrene i mer eller mindre grad (Luterman, 2004). Denne 

sorgen og fortvilelsen trigges mer i møte med hjelpeinstansen, ettersom de stadig blir minnet 

om deres tap, og at en fremmed sitter i posisjon til å lære de opp om deres barn.   

  

Innsamlet datamateriale tilsier at flere foreldre møter opp til det første møtet med frustrasjon og 

bekymring. Informantene legger frem at en audiopedagog bør ta stilling til foreldrenes 

perspektiv og speilvende følelsene deres, for å kjenne på hvordan man selv ville handlet i en 

lignende situasjon. Gjennom speiling får en audiopedagog anledning til å vise at vedkommende 

forstår frustrasjonen til foreldrene, og vil oppfattes som en form for støtte (Lassen, 2014). Dette 

kan ses i tråd med Carkhuff (2008) sin klientsentrerte tilnærming, som fokuserer på rådgiverens 

egenskap til å leve seg inn i foreldrenes situasjon. En slik holdning oppnås ved å grundig lytte 

til rådsøkerens uttalelse, stille spørsmål og nå rådsøkeren gjennom speiling (Johanessen et al., 

2012). Davis (1995) forteller at en rådgiver har ansvaret for å stille kritiske, men samtidig 

forsiktige spørsmål, for å kunne reflektere sammen med foreldrene og danne seg en forståelse 

av uttalelsene deres. Carkhuff (2008) påpeker at speiling ikke innebærer å etterligne 

rådsøkerens uttalelse, men prøve å speile hovedbudskapet i det som blir formidlet.   

  

Undersøkelsens resultater formilder at informantene har opplevd, i mer eller mindre grad, 

misforståelse og misnøye i utredningsprosessen blant foreldre til barn med mistanke om APD. 

Flere av informantene opplevde foreldre som en styrke i prosessen, ettersom de har best 
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kjennskap til barnet, men samtidig opplevde de utfordringer tilknyttet foreldrenes enkelte 

forventninger til barnet og audiopedagogen. En av informantene beskrev utfordringer knyttet 

til foreldre som absolutt mente at barnet deres hadde APD, selv om testresultatene viste det 

motsatte. Andre informanter hadde erfaringer med foreldre som gjerne ønsket at alle vanskene 

til det aktuelle barnet skulle bli lagt under begrepet auditive prosesseringsvansker. Altså ønsket 

de ikke tillegg diagnoser som f.eks. ADHD og/eller dysleksi, selv om ulike testresultater viste 

barnets avvikende evne i disse områdene. Informantene fortalte også om foreldre som påsto at 

barnet har ingen vanske og oppfattet utredningsprosessen som et tidsfordriv.   

  

Enkelte informanter beskrev utfordringer med å forklare foreldre de funksjonelle og sosiale 

vanskene som kan påvirke et barn med APD. Foreldrene viste ofte vansker med å oppfatte 

hvorfor deres barn forsto tale kun i enkelte sammenhenger. I tillegg synes foreldre at det var 

vanskelig å forstå hvorfor ungene var så lite aktiv etter skolehverdagen, og uttrykte bekymring 

for barnets fritid. Informantene fortalte videre at i tilfeller hvor foreldrene hadde lite kunnskap 

om APD, var det stor risiko for misforståelse, hvor foreldrene opplevde at audiopedagogen 

oppfattet det aktuelle barnet som mindre intelligent. Barrierer tilknyttet tilfeller hvor foreldrene 

viser misnøye eller motstand til gitt diagnose kan takles ved å f.eks. involvere foreldrene i ulike 

testsituasjoner. Gjennom involvering av foreldre får audiopedagogen anledningen til å vise hva 

barnet mestrer og videre hva vedkommende trenger hjelp til. En slik beskrivelse som er 

balansert med presentasjon av barnets sterke og svake sider, vil gjøre foreldrene mer 

mottakelige for det audiopedagogen har å formidle. Rådgiveren må samtidig gi inntrykk for at 

rådsøkeren er eksperten på sin problematikk og motivere vedkommende til å involvere seg i de 

ulike fasene i rådgivningsprosessen. Rådsøkeren er sjåføren, og rådgiveren har dermed ansvaret 

for å forberede det første møtet på den måten rådsøkeren vil føle seg som den viktigste brikken 

for det som skal skje videre.   

  

Carkhuff (2008) forteller at en rådgiver må ha evnen til å prate med rådsøkeren om krevende 

saker for å kunne oppnå en vellykket rådgivningsprosess. Videre understreker han 

nødvendigheten av at en rådgiver er bevisst på sin væremåte i situasjoner som kan bidra til 

utfordringer i rådgivningsprosessen. Audiopedagogens iboende evner og ferdigheter har en 

vesentlig rolle i møte med rådsøkere. Auditive prosesseringsvansker er en kompleks diagnose 

som rammer flere av utviklingsområdene til et barn, og dermed spiller rådgiverens egenskap til 

å håndtere utfordrende situasjoner en sentral rolle.   
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6 Avslutning og konklusjon   
 

Gjennom forskning utvikles ny viten, innsikt og oppfatning om et tema (Befring, 2007). I dette 

forskningsprosjektet, har formålet vært å danne ny kunnskap og innsikt om hvilken rolle en 

audiopedagog har ved rådgivning til foreldre til barn med mistanke om auditive 

prosesseringsvansker. I denne studien er det fremlagt en presentasjon av datamaterialet (kapittel 

4), etterfulgt av drøfting av gitt datamaterialet ved hjelp av relevant teori og forskning (kapittel 

5). I dette kapittelet vil jeg oppsummere mine mest sentrale funn som kaster lys over studiens 

forskningsspørsmål:  

Hvilke holdninger og kommunikative ferdigheter anvendes i rådgivningsprosessen?  

Hvilke utfordringer møter en audiopedagog ved rådgivning til foreldre til barn med mistanke 

om auditive prosesseringsvansker?  

  

Kapittelet avsluttes med mine refleksjoner rundt utbytte av dette prosjektet, og mitt personlige 

syn på hva som kan være nyttig å forske videre på.   

  

6.1  Hvilken betydning har holdninger og kommunikative ferdigheter i 

rådgivningsprosessen  

Samlet sett maler resultatene fra undersøkelsen et bilde av at prosjektets informanter anser 

relasjonsbygging som vesentlig i foreldrerådgivning. Årsaken til en slik tankegang henger i tråd 

med at audiopedagogene påstår at kvaliteten i rådgivningen og eventuelt tiltak som tilbys til det 

aktuelle barnet, er avhengig av rådgivningsforholdet. Prosjektets deltakere sørget for en god 

relasjonsbygging gjennom blant annet gode forberedelser før den første samtalen, samt arbeidet 

for å opprettholde en åpen og anerkjennende væremåte i møte med foreldrene.   

   

Videre bekrefter innsamlet datamateriale at audiopedagogene anvender bruk av ulike 

holdninger og kommunikative ferdigheter i rådgivningsprosessen. I involveringsfasen rettes 

fokuset mot kontaktetablering, hvor audiopedagogene anvender bruk av ulike holdninger for å 

utvikle og ivareta en god relasjon med rådsøkeren. I dette tilfelle innebærer holdninger å blant 

annet vise genuin interesse, respekt og opprettholde en anerkjennende væremåte i møte med 

foreldrene. I denne fasen er audiopedagogene opptatt av å forstå foreldrene ved å sette seg selv 

i deres ståsted, og deretter tilpasse rådgivningen på bakgrunn av foreldrenes behov og ønske. 

Audiopedagogene fra studien var blant annet opptatt av å behandle alle foreldre med respekt og 
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positiv aktelse, til tross for eventuelle misforståelser og misnøye. I utforskningsfasen har 

lytteferdigheter og speilvending av følelser en vesentlig rolle i rådgivningsprosessen. På denne 

måten fikk audiopedagogene anledning til å innhente informasjon fra foreldrene og invitere de 

til en åpen refleksjon.   

  

6.2 Hvilke utfordringer møter en audiopedagog ved rådgivning til foreldre til barn 

med mistanke om auditive prosesseringsvansker?  
Studiens funn tilsier at audiopedagoger har ulike opplevelser og erfaringer knyttet til rådgivning til 

foreldre til barn med mistanke om auditive prosesseringsvansker. Felles for alle informantene er at de 

har opplevd misnøye blant foreldrene, og mer eller mindre grad av utfordringer i rådgivningsprosessen. 

Alle informantene delte erfaringer hvor foreldre har vist misnøye til gitt diagnose basert på 

testresultater, og/ eller møter opp til første samtale med misvisende tillit grunnet tidligere erfaringer 

eller rykter om hjelpeapparatet. Prosjektets informanter opplever dette som sårbart og bruker mye 

energi og ressurs for å vinne tilliten til foreldrene.   
Deltakere fra studien antok at en slik holdning kom til syne som følge av at foreldre manglet 

tilstrekkelig informasjon om gitt diagnose og barnets tilstand. Audiopedagogene tok tak i denne 

problemstillingen ved å gi tilpasset informasjon, og sørget for å inkludere foreldre i både 

rådgivningsprosessen og ved utarbeidelse av tiltak. Mange av audiopedagogene bekreftet at 

foreldrene endret sin atferd på bakgrunn av audiopedagogens evne til å inkludere foreldrene i 

utredning- og rådgivningsprosessen. Et godt rådgivningsforhold som utviklet på bakgrunn av 

en slik tilnærming vil dermed bidra med å styrke eventuelle tiltak og behandling som tilbys for 

det aktuelle barnet.   

  

6.3 Oppsummering   
Hovedfokuset i denne studien har vært å undersøke audiopedagogenes holdninger og 

kommunikative ferdigheter, ved rådgivning til foreldre til barn med mistanke om auditive 

prosesseringsvansker. Samlet sett maler datamaterialet et bilde av at undersøkelsens 

informanter anvender ulike holdninger og kommunikative ferdigheter i foreldrerådgivning, og 

anser disse egenskaper som nødvendige for å oppnå en vellykket rådgivningsprosess. I tillegg 

anser informantene disse egenskapene som vesentlige for å unngå og/eller overkomme 

eventuelle misforståelser og misnøyer foreldrene uttrykker underveis i rådgivningsprosessen. 

Jeg håper dette prosjektet kan bidra til å øke audiopedagogenes bevissthet på egne holdninger 
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og kommunikative ferdigheter ved foreldrerådgivning, og samtidig øke aktuelle foreldre sine 

kunnskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  70  

7 Litteraturliste  

  
(ASHA), A. S.-l. (2005). (Central) auditory processing disorders. Teknisk rapport. Hentet fra 

asha.org: https://www.asha.org/policy/  
  
(BSA), B. S. (2017). Position Statement and Practice Guidance – Auditory Processing 

Disorder (APD). Hentet fra thebsa.org: http://www.thebsa.org.uk/wp- 
content/uploads/2017/04/APD-Position-Statement- Practice-Guidance-APD-2017.pdf  

  
Bamiou, E. D., Campbell, N., & Sirimanna, T. (2006). Management of auditory processing 

disorders. Audiological Medicine 4, ss. 46 - 56.  
  
Bamiou, E. D., Musiek, E. F., & Luxon, M. L. (2001, Nov). Aetiology and clinical 

presentations of audiotory processing disorders - a reviw. Arch Dis Child, ss. 85, 
361365.  

  
Bø, I. (2011). Foreldre og fagfolk. Oslo: Universitetsforlaget .  
  
Befring, E. (2007). Forskningsmetode, etikk og statistikk, 2 utg. . Oslo: Det Norske Samlaget.  
  
Bellis, J. T. (2011). Assessment and Management of Central Auditory Processing Disorder - in 

the Educational Setting From Science to Practice. San Diego: Plural Publishing.  
  
Bengtsson, J. (2006). En livsverdenstilnærming for helsevitenskapelig forskning. I J. 

Bengtsson, Å forske i sykdoms- og pleieerfaringer. Livsverdensfenomenologiske 
bidrag. . Kristiansand: Høyskoleforlaget.  

  
Bisgaard, D., & Morgensen, H. O. (2015). Når hjernen ikke lytter. Om høreforstyrrelsen APD 

- auditory processing diaorder. . Danmark: Dansk Psykologisk Forlag.  
  
Bjørndal, C. R. (2010). Det vurderende øyet. Oslo: Gyldendal akademisk .  
  
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research 

in Psychology, 3 (2), ss. 77-101.  
  
Braun, V., & Clarke, V. (2012). Themativ analysis. I I. H. Cooper, M. P. Camic, A. T. Long, 

T. Panter, D. Rindskopf, J. K. Sher, & (Red), APA Handbook of research methods in 
psychology (ss. 57-71). Washington, DC: American Psychological Association.  

  
Carkhuff, R. R. (2008). The art of helping. USA: Possibilities Publishing.  
  
Carkhuff, R. R., & Berenson, G. B. (1977). Beyond counseling and therapy. US: Holt 

McDougal.  
  



  71  

Carneol, O. S. (2010). Elusive, Inclusive, or Conclusive (Central) Auditory Processing 
Disorder. I J.N Apps et al (red). Pediatric Neuropsychology Case Studies: From the 
Experience to the Commonplace, ss. 307-323.  

  
Clarke, V., Braun, V., & Nikki, H. (2015). Themativ analysis. I J. A. Smith, Qualitative 

psychology - A practical quide to research methods (ss. 222-248). Thousand Oaks, 
California: SAGEE Publications Inc.  

  
Cole, E. B., & Flexer, C. (2015). Children with Hearing Loss - Developing listning and talking. 

San Diego, Oxford: Plural Publishing.  
  
Corriveau, K., Pasquini, E., & Goswami, U. (2007). Basic auditory processing skills and 

specific language impairment: a new look at an old hypothesis. Journal of Speech, 
Language and Hearing Research, ss. 50 (3), 647-66.  

  
Creswell, W. J., & Creswell, D. J. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and 

Mixed Methods Approaches, 5th ed. . UK: Sage.  
  
Dalen, M. (2011). Intervju som forskningsmetode - en kvalitativ tilnærming (2. utg.). Oslo: 

Universitetsforlaget AS.  
  
Davis, H. (1995). Rådgivning til foreldre med kronisk syke og funksjonshemmede barn. Oslo: 

Ad Notam Gyldendal.  
  
Dawes, P., & Bishop, D. (2010). Psychometric profile of children with auditory processing 

disorder and children with dyslexia. Archives of Disease in Childhood, ss. 95 (6), 
432436.  

  
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). Introduction: The Discipline and Practice of 

Qualitative Research. I N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, & (Red.), The Safe Handbook of 
Qualitative Research (5. utg.). Carlifornia: SAGE Publications Inc. .  

  
Dunst, C., Trivette, C., & Deal, A. (1994). Supporting & Strengthening Families. Brookling 

Books: UK.  
  
Egan, G. (2018). The skilled helper - a client centered approach. United Kingdom: Cengage 

Learning EMEA.  
  
Eide, H., & Eide, T. (2006). Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, konfliktløsning, etikk. 

Oslo: Ad Notam Gyldendal.  
  
Ferguson, M. A., Hall, R. L., Riley, A., & Moore, D. R. (2011, feb 1). Communication, 

Listening, Cognitive and Speech Perception Skills in Children With Auditory 
Processing Disorder (APD) or Specific Language Impairment (SLI). Journal of 
Speech, Language and Hearing Research (Online).  

  
Gjærum, B. (2006). Er barnet mitt annerledes? I B. Gjærum, B. Grøholt, & H. (.  

Sommerschild, Mestring som mulighet i møte med barn, unge og foreldre. Aurskog. 
Tano Aschehoug.  



  72  

  
Hjellup, L. H. (2014). Helhetlig leseopplæring - leseglede og tidlig innsats. Oslo: Pedlex.  
Hlf. (2009, februar). Hentet fra; Når ørene virker, men hjernen ikke forstår.  

Informasjonsmateriale om barn med lyttevansker, til deres fagpersoner og nærpersoner 
rundt: https://www.hlf.no/globalassets/prosjekter/apd-2019-infohefte.pdf  

  
Holter, H. (2007). Fra kvalitative metoder til kvalitativ samfunnsforskning. I I. H. Holter, & R. 

(. Kalleberg, Kvalitative metoder i samfunnsforskning. (2.utg.) (ss. 9-25). Oslo: 
Universitetsforlaget.  

  
Joffe, H. (2012). Thematic Analysis. I I. D. Harper, & A. R. Thompson, Qualitative Research 

Methods in Mental Health and Psychotherapy: A Guide for Students and Practitioners 
(ss. 209-223). New Jersey: John Wiley and Sons Ltd.  

  
Johannessen, E., Kokkersvold, E., & Vedeler, L. (2013). Rådgivning. Tradisjoner, teoretiske 

perspektiver og praksis. (3.utg.). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.  
  
Katz, J., Chasin, M., English, K., Hood, L., & Tillery, L. K. (2015). Handbook of clinical 

audiology 7th ed. US: Wolters Kluwer Health.  
  
Korkman, M., Kadesjö, B., Trillingsgaard, A., Mickelsson, K., Janols, L.-O., Strand, G., & 

Gillberg, C. (2009, 04). 5-15R Nordisk skjema for vurdering av barns utvikling og 
atferd. Foreldreskjema. Hentet fra 5-15.org: 
https://www.515.org/pdf/manuals/515_nb-no.pdf  

  
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju 3. utg. 3. oppl. Oslo: 

Gyldendal Norsk Forlag AS.  
  
Lassen, I. (2002). Kunsten å hjelpe. Oslo: Universitetsforlaget.  
  
Lassen, L. (2014). Rådgivning. Oslo: Universitetsforlaget .  
  
Luterman, D. (2004). Counseling Families of Children with Hearing Loss and Special Needs. 

Volta Review.  
  
Postholm, M., & Jacobsen, D. (2018). Forskningsmetode for masteeerstudenter i 

lærerutdanningen. . Oslo: Cappelen Damm Akademisk.  
  
PP-tjenesten, L. F. (2001). Håndbok for PP-tjenesten. Oslo: Faglig enhet for PP-tjenesten, 

Læringssenteret.  
  
Roger, C. R. (1951). Clinical Audiology - An introduction. USA: Delmar Chengage Learning.  
  
Sætersdal, B., Dalen, M., & Tangen, R. (2008). Foreldresamarbeid om opplæring av barn og 

unge med spesielle behov. I I. Befring, & R. (. Tangen, Spesialpedagogikk. Oslo: 
Cappelen Akademisk Forlag.  

  
Skagen, K. (2004). I veiledningens landskap. Innføring i veiledning og rådgivning. . 

Kristiansand: Høyskoleforlaget.  



  73  

  
Smoski, W. J., Brunt, M. A., & Tannahill, J. C. (2020, 06 27). C.H.A.P.S Instruksjonsmanual. 

Hentet fra Dockplayer.me: https://docplayer.me/16221383-C-h-a-p-
sinstruksjonsmanual.html  

  
Sparkes, A. C., & Smith, B. (2014). Qualitative research methods in sport, exercise and health. 

London: Rourledge.  
  
Stach, A. B. (2010). Clinical audiology - an introduction. UK: Delmar: Cengage Learning.  
  
Thagaard, T. (2013). Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitativ metode (4.utg.). 

Bergen: Fagbokforlaget.  
  
Tjora, A. (2010). Kvalitative forskningsmetoder i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk.  
 
Tveiten, S. (2007). Den vet best hvor skoen trykker. Om veiledning i empowermentprosessen. 

Bergen: Fagbokforlaget.  
  
Vedeler, L. (2000). Observasjonsforskning i pedagogiske fag. En innføring i bruk av metode. 

Oslo: Gyldendal akademisk .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  74  

Vedlegg 1 NSD - godkjenning  
  

  

NSD sin vurdering   

Prosjekttittel   

Auditive prosesseringsvansker og rådgivning   

Referansenummer   

117528   

Registrert   

21.01.2020 av Priyangha Nesalingam - priyangn@uio.no   

Behandlingsansvarlig institusjon   

Universitetet i Oslo / Det utdanningsvitenskapelige fakultet / Institutt for spesialpedagogikk   

Prosjektansvarlig (vitenskapelig ansatt/veileder eller stipendiat)   

Sonia Munoz Llort , s.m.llort@isp.uio.no, tlf: 46696687   

Type prosjekt   

Studentprosjekt, masterstudium   

Kontaktinformasjon, student   

Priyangha Nesalingam, priyangha.ne@gmail.com, tlf: 99127033   

Prosjektperiode   

01.01.2020 - 29.05.2020   

Status   

28.01.2020 - Vurdert   

Vurdering (1)   



  75  

28.01.2020 - Vurdert   

Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i samsvar 
med personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som er dokumentert i 
meldeskjemaet 28.01.2020 med vedlegg, samt i meldingsdialogen mellom innmelder og NSD.  
Behandlingen kan starte.   

MELD VESENTLIGE ENDRINGER  
Dersom det skjer vesentlige endringer i behandlingen av personopplysninger, kan det være 
nødvendig å melde dette til NSD ved å oppdatere meldeskjemaet. Før du melder inn en 
endring, oppfordrer vi deg til å lese om hvilke type endringer det er nødvendig å melde:  
https://nsd.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html Du må vente på svar fra 
NSD før endringen gjennomføres.   

TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET  
Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av personopplysninger frem til 29.05.2020. 
Data med personopplysninger skal bevares til 31.12.2020 til forskningsformål. Opplysningene 
bevares internt ved behandlingsansvarlig institusjon.   

LOVLIG GRUNNLAG  
Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av personopplysninger. Vår 
vurdering er at prosjektet legger opp til et samtykke i samsvar med kravene i art. 4 og 7, ved at 
det er en frivillig, spesifikk, informert og utvetydig bekreftelse som kan dokumenteres, og som 
den registrerte kan trekke tilbake. Lovlig grunnlag for behandlingen vil dermed være den 
registrertes samtykke, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a.   

TAUSHETSPLIKT  
Informantene i prosjektet har taushetsplikt. Det er viktig at intervjuene gjennomføres slik at 
det ikke samles inn opplysninger som kan identifisere enkeltpersoner eller avsløre annen 
taushetsbelagt informasjon.   

PERSONVERNPRINSIPPER  
NSD vurderer at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge prinsippene i 
personvernforordningen om:   

- lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 5.1 a), ved at de registrerte får tilfredsstillende 
informasjon om og samtykker til behandlingen  
- formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for spesifikke, 
uttrykkelig angitte og berettigede formål, og ikke viderebehandles til nye uforenlige formål - 
dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles opplysninger som er adekvate, relevante 
og nødvendige for formålet med prosjektet  
- lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn 
nødvendig for å oppfylle formålet   

DE REGISTRERTES RETTIGHETER  
Så lenge de registrerte kan identifiseres i datamaterialet vil de ha følgende rettigheter: åpenhet 
(art. 12), informasjon (art. 13), innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 17), begrensning 
(art. 18), underretning (art. 19), dataportabilitet (art. 20).  
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NSD vurderer at informasjonen som de registrerte vil motta oppfyller lovens krav til form og 
innhold, jf. art. 12.1 og art. 13.   
Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har behandlingsansvarlig 
institusjon plikt til å svare innen en måned.   

FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER  
NSD legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om riktighet 
(art. 5.1 d), integritet og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32).   

For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må dere følge interne retningslinjer og eventuelt 
rådføre dere med behandlingsansvarlig institusjon.   

OPPFØLGING AV PROSJEKTET  
NSD vil følge opp ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av 
personopplysningene er avsluttet.   

Lykke til med prosjektet!   

Kontaktperson hos NSD: Henrik Netland Svensen Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast  
1)   
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Vedlegg 2 Intervjuguide  
  
INTERVJUGUIDE  

  

Problemstilling: Hvilken rolle har en audiopedagog ved rådgivning til foreldre til barn med 

mistanke om auditive prosesseringsvansker?  

  

Bakgrunn  

• Hvor lenge har du jobbet som audiopedagog?  

• Hvor lenge har du jobbet med utredning av barn med auditive prosesseringsvansker 

(APD)?  

• Hvilke arbeidsoppgaver har du i forbindelse med utredning av barn med mistanke om 

APD?  

  

Rådgivning  

• Kan du fortelle meg om hva du legger i begrepet rådgivning?    

• Hvilken rolle har rådgivning i ditt arbeid som audiopedagog?  

• Støtter du deg til en spesifikk rådgivningsteori?   
-  Hvis ja, har dette valget innvirkning på hvordan du rådgiver barn med mistanke om 

APD og deres pårørende?  

• Hvilken rolle, mener du, har rådgivningskompetanse i utredningsprosessen av APD?  

• Følger du et spesifikt kartleggingsskjema/liste med spørsmål ved utredning av barn med 

mistanke om APD og/eller ved samtale med deres pårørende?  

  

Auditive prosesseringsvansker og rådgivning  

• Kan du fortelle meg om utredningsprosessen av APD? (Fra det første møte med barnet 

med mistanke om APD til barnet og pårørende får svar fra testresultatene).   

• Hvordan forbereder du deg til en samtale med barn som skal utredes for APD og deres 

pårørende? (praktisk tilrettelegging, profesjonelt, mentalt o.l.)  

• Hva vil du si er fellestrekk hos 1) barn med mistanke om APD? Og 2) deres pårørende? 

(personlighetstrekk og tilleggsvansker?)  

• Hva opplever du av forventninger fra 1) Barnet med mistanke om APD og 2) pårørende. 

Sett i tråd med diagnose, behandling og barnets utvikling?  
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• Hvordan opplever du at, 1) barn med mistanke om APD og 2) deres pårørende, tar imot 

råd i utredningsprosessen?  

• Har du opplevd å møte på motstand, usikkerhet eller mangel på tillit fra barnet og/ deres 

pårørende?   

 -  Hvis ja, hvordan håndterer du denne situasjonen?  

• Hva synes du er mest utfordrende ved rådgivning av 1) barn med mistanke om APD og 

2) deres pårørende?  

• Til per dags dato kan APD utredes av andre fagpersoner enn audiopedagoger. Hva 

tenker du er forskjellen mellom å bli utredet av en audiopedagog framfor andre 

fagpersoner?   

  

Avslutning   

• Er det noe du har tenkt på under intervjuet som viktig, i forbindelse med problemstillingen, 

som du ønsker å legge til?  
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Vedlegg 3 Informasjonsskriv og samtykkeerklæring  
  
Vil du delta i forskningsprosjektet «auditive prosesseringsvansker og 
rådgivning»?  

  
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt (masteroppgave), hvor 
formålet er å beskrive audiopedagogenes erfaringer knyttet til betydningen av 
rådgivningskompetanse i utredningsprosessen av barn med mistanke om auditive 
prosesseringsvansker. I dette skrivet ønsker jeg å gi deg informasjon om målene for 
prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.   
  
Formål  
Formålet med prosjektet er å beskrive audiopedagogenes erfaringer knyttet til samhandling 
med barn og deres pårørende ved utredning og behandling av APD og hvilken betydning 
rådgivningskompetanse har i denne prosessen. Dette er en masteroppgave på ca. 80 sider, 
hvor det forskes på følgende problemstilling;   
Hvilken betydning har rådgivningskompetanse for en audiopedagog i utredningsprosessen av barn 
med mistanke om auditive prosesseringsvansker.   
  
Datainnsamlingen vil bestå av ca. tre til fem informanter (audiopedagoger).   
  
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?  
Hovedveileder: Sonia Munoz Llort, universitetslektor ved Universitetet i Oslo/ 
spesialpedagog ved Sunnaas sykehus.   
Bi-veileder: Charlotte Caspari, Audiopedagog ved Rikshospitalet.   
  
Hva innebærer det for deg å delta?   
Dersom du takker ja for å delta på dette prosjektet innebærer det at du stiller opp til intervju. 
Intervjuet vil ta ca. en time, hvor spørsmålene er tematisert om dine holdninger, tanker og 
erfaringer knyttet til samhandling med barn og med foreldre til barn med auditive 
prosesseringsvansker og dine tanker rundt rådgivning. Intervjuet vil bli registrert ved hjelp av 
lydopptak og vil senere bli transkribert av prosjektansvarlig.   
  
Det er frivillig å delta i prosjektet, hvilke betyr at informanten kan velge å trekke tilbake 
samtykke før, under eller etter intervjuet uten å oppgi årsak. Jeg er pliktet til å formidle at jeg 
er underlagt taushetsplikt og dermed vil alle opplysninger om deg bli behandlet strengt 
konfidensielt. Opptakene vil bli oppbevart med passordbeskyttelse og vil videre bli slettet 
innen desember 2020.  
  
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Opplysninger og informasjon som hentes fra intervjuet vil kun bli anvendt til formålene 
beskrevet ovenfor. Det vil være kun jeg og mine veiledere som har tilgang til opplysningene. 
Navnet og kontaktopplysningene dine vil bli endret til en kode som lagres på egen navneliste 
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adskilt fra øvrige data, lagret på atskilte enheter. I tillegg vil jeg presisere at informantene 
ikke vil kunne gjenkjennes i publikasjonen.   
  
Prosjektet, skal etter planen, avsluttes 29. mai.2020. Datamateriale fra intervjuet vil da bli 
slettet innen desember 2020.   
  
Dine rettigheter  
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:   

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,   
- å få rettet personopplysninger om deg,  
- få slettet personopplysninger om deg,  
- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet)   
- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger.  
  
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?  
Jeg vil behandle opplysninger om deg basert på ditt samtykke.   
  
Hvor kan jeg finne ut mer?  
Dersom du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, vennligst 
ta kontakt med meg per telefon +47 991 27 033 eller per e-post  
priyangn@student.uv.uio.no. Du kan også kontakte min hovedveileder Sonia Munoz Llort, 
epost; s.m.llort@isp.uio.no   
  
Med vennlig hilsen  
  
  
Sonia Munoz Llort                              Charlotte Caspari                                  Priyangha Nesalingam  
(Hovedveileder)                                  (Bi-veileder)                                           (Student)  
  

 
  
  
Samtykkeerklæring  
  
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «rådgivning og auditive 
prosesseringsvansker», og har fått anledning til å stille spørsmål.   
  
Jeg samtykker til å delta i intervju.  
  
  

 
(Signert av prosjektdeltaker, dato)  
  
  
  



  81  

  
  
  
   
  
  


