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Tema Hørselstesting

Hva er egentlig den beste måten å teste hørselen på? Her er svaret: Det fins ikke én  
metode som er best. Det fins mange tester, og noen er så nye at de er under uttesting. 

TEKST og FOTO Bjørg Engdahl

Den viktige testen

– Asa. Byyyyb. Asha. Aka. Ala. Aja. 
Ata. Aha. Båååb. Aba. Biiiv. Anga. Ada. 
Buuub. Ara. Bøøøb! 

I et hørselslaboratorium i undereta-
sjen på Institutt for spesialpedagogikk 
på Universitetet i Oslo sitter Ragnhild 
Stuler (39) og gjentar 26 tulleord fra 
en høyttaler som en papegøye. I sam-

me rom følger forsker og audiofysiker 
Arne Kirkhorn Rødvik konsentrert 
med, mens han styrer testen fra et nett-
brett.

I 2020 tok han doktorgrad på hørsel-
stesten som Ragnhild Stuler gjennom-
fører. Hun er én av ti normalhørende i 
Rødviks kontrollgruppe. I tillegg skal 15 

høreapparatbrukere og ti personer med 
cochleaimplantat (CI) inn i pilotstudien 
«Betre høyrselshabilitering med detal-
jert språklydtesting». (Se faktasak).

Utdaterte tester
Til daglig jobber Rødvik som audiofysi-
ker ved CI-enheten på Rikshospitalet, 
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Oslo universitetssykehus, og har lang 
erfaring med klinisk hørselstesting. 
Både han og fagmiljøet observerer at 
teknologien i dagens høreapparater og 
CI-er nå er blitt så god at tradisjonelle 
tester av taleoppfattelse er for enkle 
for mange pasienter og fanger ikke 

opp detaljene de har problemer med å 
høre.   

– For å kunne kartlegge hvilke språk-
lyder pasientene ofte forveksler, trengs 
nye og mer sensitive tester. Dette er 
viktig for at vi skal å få eksakte svar på 
hvilke lyder den enkelte må lyttetrene 

på. Bedre taleoppfattelsestester kan 
også gi en indikasjon på hvordan CI og 
høreapparat kan stilles inn mer opti-
malt for den enkelte, forklarer Rødvik. 

Meningsløse ord
Allerede på 2000-tallet begynte han å 
følge internasjonal forskning på språ-
klydforveksling og nonsensord-testing 
(fra engelsk nonsense: tull). Nå har han 
utviklet den aller første norske tulleord-
testen ved å sette sammen 15 konso-
nanter og ni vokaler til meningsløse ord. 

Hva er så poenget med en slik test? 

TALEOPPFATNINGSTEST. Ragnhild Stuler er med i 
kontrollgruppen og testes både med taleoppfatnings- 
tester og Rødviks nye test med 26 meningsløse ord.  
Hun har ikke sjekket hørselen på mange år, og synes 
det er fint å få en bekreftelse på normal hørsel når hun 
stiller opp for forskningen.

SJEKKER ØRENE. Før Rødvik tester sine kandidater sjekker han øregangene for voks og 
forsikrer seg om at trommehinnene ser ok ut ved hjelp av et videootoskop. Hos Ragnhild Stuler 
ser alt normalt ut.

«For å kunne kartlegge hvilke språklyder  
pasientene ofte forveksler, trengs nye og mer 

sensitive tester.»
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For å forstå det må vi vite litt om hvor-
dan tradisjonell hørselstesting foregår i 
dag. Her fins to hovedretninger: Rento-
ne-audiometri med pipelyder i ulike fre-
kvensområder, og taleaudiometri, der 
pasienten gjentar ord eller setninger 
fra høyttalere eller hodetelefoner med 
og uten støy. En av svakhetene ved sist-
nevnte er at de tester mer enn bare hør-
selen, og dette kan påvirke resultatene. 

Sjekker hørsel – ikke språk
– Hvis du for eksempel oppfatter de 
to første ordene i setningen som leses 
opp, kan du med en viss språkevne og 
ut fra sammenhengen gjette deg til an-
dre ord. Når vi tester med tulleord og 
rene språklyder derimot, tester vi først 
og fremst den enkeltes lydoppfatnings-

KREVENDE. Som ny CI-bruker synes 85-åringen at hørselstester og lyttetrening er krevende. Likevel har han sagt ja  til å bli med i forskningspro-
sjektet til forsker Arne Kirkhorn Rødvik, som foregår i et ekkofritt testerom på Rikshospitalet.

FAKTA

Nonsensord-prosjektet
›  «Betre høyrselshabilitering med detaljert språklydtesting» er et toårig prosjekt   
 ledet av PhD og audiofysiker Arne Kirkhorn Rødvik, ved Oslo universitetssykehus,  
 Rikshospitalet. 

›  Prosjektet skjer i samarbeid med Høresentralen på Akershus universitets-
 sykehus, laben ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og 
 Stiftelsen Cochletten. 

›  Målet er å prøve ut en test med tulleord, også kalt nonsensordtest, for å kartlegge 
 hvilke lyder personer med CI og høreapparat forveksler eller strever med.

›  Prosjektet er en såkalt intervensjonsstudie, der testen brukes som pre- og 
 posttest før og etter lyttetrening for CI-brukere og høreapparatbrukere.

›  Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam med 1,25 millioner kroner og med  
 Hørselshemmedes Landsforbund som søkerorganisasjon.
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evne, uavhengig av språklige forutset-
ninger og evne til logisk tenkning. Vi har 
kun fokus på hørselen og lydene, ikke 
ord. Derfor er denne testen et nyttig og 
nødvendig supplement til andre tester, 
sier Rødvik. 

Kan brukes på flere språk
Vektleggingen av språklyder fremfor 
ord gjør at nonsensord-testene kan bru-
kes på flere språk. Rødviks test vil der-
med ikke «favorisere» pasienter med 
norsk som morsmål.

– I prinsippet kan en og samme test 
benyttes på flere språk. Vel og merke 
hvis de valgte språklydene fins i mors-
målet til de som testes, understreker 
Rødvik. 

I forbindelse med doktorgraden 
bodde han et halvår i Sør-Afrika og fikk 
mulighet til å prøve ut testen sin på per-
soner med afrikaans som morsmål. Her 
måtte han fjerne noen av vokalene, fordi 
disse rett og slett ikke fins på afrikaans.

To sykehus involvert
En ny versjon av denne tulleordtesten 
prøves nå ut på pasienter ved Rikshos-
pitalet og Høresentralen på Akershus 
universitetssykehus (Ahus). På sist-
nevnte sted blir 15 voksne høreappa-
ratbrukere rekruttert, mens ti voksne 
CI-brukere rekrutteres i forbindelse 
med CI-operasjoner på Rikshospita-
let. 

Målet med forskningsprosjektet er å 
gi audiopedagoger, logopeder og andre 
som er involvert i pasientenes lyttetre-
ning et bedre grunnlag for å legge opp 
et individtilpasset opplegg for lytte- og 
taletrening. 

– Nonsensordtesten identifiserer 
og dokumenterer hvilke lyder som er 
vanskelige eller som forveksles. Ut fra 
dette vet vi eksakt hva den enkelte må 

trene ekstra på, forklarer Rødvik. Han 
håper testen kan få et utvidet bruksom-
råde, slik at den kan brukes også i ordi-
nær hørselstesting etter hvert.

Test i ekkofritt rom
Din Hørsel får være med inn i et ekko- 
fritt rom på Rikshospitalet når Rødvik 
tester en 85-åring. Fem uker tidligere 
har han fått operert inn CI, og det er to 
dager siden lyden ble satt på. Fire tester 
står på programmet, deriblant nonsens-
ordtesten. Den strever han med. Langt 
enklere blir det når han skal gjenta det 
personer sier på en video i en test av 
setningsoppfattelse. Her kan han støtte 
seg på munnavlesning. 

85-åringen regner med det går bed-
re med tulleordtesten når han om tre 
måneder og etter 12 lyttetreningstimer 
hos Stiftelsen Cochletten skal tilbake til 
det ekkofrie rommet. Slik er han med på 
å dokumentere hvorvidt Rødviks test 
har effekt eller helsegevinst for lytte-
treningen. 

Må lære ordene på nytt
– Jeg har tro på at dette prosjektet har 
store utviklingsmuligheter, derfor har jeg 
sagt ja til å delta. Etter en så komplisert 
operasjon som CI er det viktig med god 
opplæring. Foreløpig hører jeg bare et 
virvar av lyder og må lære ordene på nytt. 
Det viktigste for meg er å få god hjelp til 
å kunne ha normale samtaler med CI. 
Kommunikasjon er mye viktigere enn å 
kunne lytte til opera, smiler mannen som 
ønsker å være anonym.  

Rødvik håper testen kan tas i bruk al-
lerede neste år, i første omgang på Ahus 
og Rikshospitalet. Han sier testen også 
kan være nyttig for firmaene som be-
stemmer hvordan lyden blir viderefor-
midlet gjennom ledningen (elektroden) 
i sneglehuset: 

– Det er begrenset kapasitet i CI til 
å formidle tale til hørselssystemet. De 
som jobber med utvikling av apparate-
ne prøver stadig å forbedre de tekniske 
løsningene, slik at CI-brukerne skal få 
best mulig lydoppfattelse. 

Kilde: Audiofysiker Arne Kirkhorn Rødvik

Typiske forvekslinger
Å forveksle lyder er normalt, selv 
om du har hørselstekniske hjelpe-
midler. For CI-brukere er proble-
met ofte at stemte lyder oppfattes 
som ustemte, slik at for eksempel 
ordet bil blir oppfattet som pil, og 
biller blir piller. Dette skyldes at  
implantatene fungerer best i mel-
lomtone og diskantområde, og 
ikke så godt i bassområdet, der 
stemte lyder sitter. De stemte kon-

sonantene B, N, M og V blir oftere 
feiloppfattet enn de ustemte P, S 
og F.

Forvekslingsproblemene for 
mange høreapparatbrukere er 
nesten motsatt: Mange har mistet 
deler av diskanten, men kan ha re-
lativt god bassrest. Stemte lyder 
blir dermed ikke like utfordrende, 
mens lyder som P, T, K og F, S, T let-
tere blir forvekslet.  

« Vi har kun fokus på hørselen og lydene, ikke ord. 
Derfor er denne testen et nyttig og nødvendig 

supplement til andre tester»


