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Oppgave 1 
Emne: Hørselsorganets funksjon og utvikling i et livsperspektiv  

 Redegjør kort for perifer og sentral hørselsfunksjon – beskriv hvordan man hører når 
man har normal hørsel ved å redegjøre for lydimpulsenes vei fra sneglehuset 
(cochlea) via hørselsbanene til hørselssentrene (auditiv cortex). 

 Redegjør kort for hørsel og lytteevner hos personer med normal hørsel i relasjon til 
kognitive prosesser gjennom å angi noen vanlige milepæler fra spedbarnsalder til 
alderdommen 

Oppgave 2 
Emne: Tidlig foreldrefokusert hørselshabilitering 
 

 Redegjør kort for bakgrunn (teorien) og prinsipper for AVT som metode og hva som 
skiller metoden i relasjon til andre metoder som anvendes i dag innen 
hørselshabiliteringen 

 Redegjør kort for demografiske og genetiske faktorer som påvirker utviklingen av 
lytteevnen, kognisjon og talespråk hos individer med hørselsnedsettelse og på 
hvilken måte de påvirker utviklingen 

 

Oppgave 3 

Emne: Begrepsavklaringer 
Redegjør kort for følgende begreper (årsak, symptomer/problem, behandling/ 
handlingsplan):  

 Tinnitus 

 Auditiv Nevropati 
 Presbyacusis  

 
 
 



 
 
 
 
Oppgave 4 
Emne: Hørselstap og lingvistiske konsekvenser - audiopedagogisk veiledning 
 
1. Foreldrene til en 3-årig gutt som har et stort hørselstap (hørselsalder 1,5 år) utrykker uro 
over at barnet anvender feil grammatikk. De forteller at han spontant sier f eks: ”baby 
gråter”, ”pappa bil”, ”mamma ha det”. Du burde som audiopedagog: 
 
(A) gi foreldrene spesifikt materiale for å lære barnet genitiv-s. 
(B) forklare at barnets språk er vanlig for et barn med hans hørselsalder. 
(C) anbefale en utredning av barnets grammatiske utvikling. 
(D) invitere til å trene mer på grammatisk ordfølge. 
 
Angi et av svaralternativene over (A-D) og begrunn svaret ditt. 
 
2. Til forskjell fra et høreapparat så gjør et CI det mulig for et barn med et vanlig stort 
hørselstap å utvikle hvilken av følgende språklyder? 
 
(A) /t/ og /d/ 
(B) /s/ og /tj/ 
(C) /g/ og /k/ 
(D) /b/ og /p/ 
 
Angi et av svaralternativene over (A-D), og beskriv forskjellen på å høre og lære seg å lytte 
med høreapparater. Beskriv tilsvarende forskjell med CI.  
 
3. Talen til et barn med hørselstap og utilstrekkelig tilgang til lave frekvenser karakteriseres 
av 
 
(A) utelatelse av frikativer 
(B) vokaler sentraliseres 
(C) toneløse konsonanter forveksles 
(D) dårlig/begrenset prosodi (språkmelodi, styrke, rytme) 
 
Angi et av svaralternativene over (A-D) og beskriv hvilke langsiktige konsekvenser det kan 
få for barnets talespråksutvikling ved å ha for lite tilgang til lave frekvenser.  
 
4. Når et barn leser er det vanlig at det primært pågår aktivitet i: 
 
(A) visuelle områder i bakhodelappen 
(B) auditive områder i høyre, fremre tinninglapp 
(C) auditive områder i venstre tinninglapp 
(D) sensoriske områder i pannelappen 
 
Angi et av svaralternativene over (A-D) og beskriv hvordan barn lærer seg å lese. Samt angi 
hva som kan være særskilt utfordrende for barn med hørselstap når det gjelder 
leseutvikling. 
 

 
 


