
Barn- og ungdom med hørselsnedsettelse 
Tiltak basert på hva forskning sier virker 

 

Professor Ona Bø Wie,  
Førsteamanuensis Ulrika Löfkvist 

PhD stipendiat Christiane Haukedal  



Hvilke utfordringer er ifølge forskerne assosiert med 
hørselshemming hos barn? 

språkvansker læringsproblemer 

psykososiale 
vansker 

begrensninger i 
yrkesvalg 



Å høre for første gang 



Hvilke tiltak 
virker? 

Barnet 

Medisin 

Teknologi 

Spesial-
pedagogikk 

Psykologi 



Medisinsk-tekniske tiltak 

• Cochleaimplantat  
– økt bruk og bedre teknologi 

 

• Hørselen testes på alle nyfødte barn 



Læring og valg av språk og kommunikasjonsform 

•Auditiv oral kommunikasjon 

•Auditiv verbal tilnærming (AVT) 
     

• Tegn som støtte til tale 
 - hovedordene i tale støttes med enkelttegn lånt fra tegnspråket 

 

• Tegnspråk & talespråk 

 



Auditiv-verbal tilnærming (AVT) 

 

Bruk av 
hørselsteknologi 

 

Partnere 

Spesialpedagog 

Tilrettelegging av 
lyttemiljø 

Veiledning i teknikker 
og strategier for å 

fremme lytting, tale, 
språk, kognisjon og 

kommunikasjon AVT har som intensjon 
å gjøre det mulig å 

være en aktiv deltaker i 
et hørende miljø 

Foreldre 



Auditiv-verbal tilnærming (AVT): 



500 prosjektet 
 

18 måneders prosjektet  
 

Barn med moderate hørselstap 

Gjennomføring og finansiering:  
Universitetet i Oslo, Helsedirektoratet, Oslo Universitetssykehus,  



 
 
 

 
 
 

 
 
 

Normal hørsel 

Cochleaimplantat 

Norm. gjennomsnitt 

+ 1 SD 

- 1 SD 

Utvikling av reseptiv språkforståelse hos barn med cochleaimplantat og hos barn 
med normal hørsel  



Cochleaimplantat, N=19 

Normal hørsel, N=19 

Norm. gjennomsnitt 

+ 1 SD 

- 1 SD 

Utvikling av ekspressiv språkferdighet hos barn med cochleaimplantat og hos 
barn med normal hørsel  



 
 
 

+ 1 SD 

- 1 SD 

Norm. gjennomsnitt 

CI=5-12 mnd. 

CI=13-18 mnd. 

Forskjell i utvikling av ekspressiv språkferdighet hos barn med tidlig (5-12 mnd.) 
versus senere (13-18 mnd.) cochleaimplantasjon 



Barn med høreapparat/cochleaimplantat – med tidlig auditiv verbal tilnærming 

• De tidlig identifiserte barna betydelig bedre enn de sent 
identifiserte 
 
3-årsalder: skårer innen normalvariasjon  

 93% tale  

 90% vokabularkunnskap  

 95% reseptivt og ekspressivt språk 

 

 5 år senere: skårer innen normalvariasjon  

 96 % tale  

 100 %  på alle språktestene 

Utgangspunkt 
216 + 245 

Inkludert: N=94 

Fulcher et al 2012:  
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Spørsmål til foreldrene:  
 

«Har du i løpet av de første 
årene etter at barnet fikk 

høreapparat  
fått veiledning i hvordan du 

kan hjelpe barnet til å utvikle 
hørsel/talespråk?» 

Aldri eller 
sjelden 
60.5% 

Ca. 5 
ganger i 
året 
29% 

1 gang i 
måneden 
10.5% 

Torkildsen & Wie  
(i prosess) 

Alder: 
5;7-12;11 
N=38 



Så hva sier forskning om hvilke tiltak som virker? 

• Tidlig innsats med tverrfaglig intervensjon  - raskest og best utvikling av 
hørsel og talespråk hos barn med cochleaimplantat  
 

• Barn som fødes med døvhet  -  Implantasjon innen de er 12 måneder 
 
 

• Begrenset evidens for at tegnstøtte vil gi bedre språkferdigheter – ingen 
klare forskjeller   
 

• Behov for gode og store studier som kan gi evidens på  
hvilke pedagogiske tiltak som best fremmer barnets potensial 

 

Geers  et al 2017 
Fitzpatric et al. 2016 
Kaipa & Danser 2016 
 

Ching et al 2017 
Dettmann et al 2016 

Wie 2010 




