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Forord 
 
 
 
Prosjektet ”Kunnskapsutvikling om CI” startet etter et forprosjekt 1. januar 
2004, og vil bli avsluttet i juni 2007.  Prosjektet eies av Hørselshemmedes 
Landsforbund, finansieres gjennom Stiftelsen Helse- og Rehabilitering og 
av egne midler ved AKS (Andebu Kompetanse- og Skolesenter), og er 
administrert av AKS.  Hensikten med prosjektet har vært å beskrive 
forhold ved samspill og kommunikasjon med hørselshemmede barn med 
ulike funksjonshemninger, eller døvblinde barn, som har cochleaimplantat. 
 
 
Prosjektet omhandler et fagfelt som er i rask utvikling.  Det er relativt nytt 
i Norge at barn med flere funksjonshemninger og døvblinde barn får tilbud 
om cochleaimplantat.  Det skjer teknologiske nyvinninger hele tiden, ved 
at implantatene og prosessorene stadig forbedres.  I tillegg får vi stadig ny 
kunnskap om hvordan barn gjør seg nytte av implantatet, også på lang sikt.  
På den ene siden kan vi si at foreliggende rapport allerede er gått ut på 
dato.  Barna i prosjektutvalget fikk sine cochleaimplantat før, eller i løpet 
av 2004, og de fikk implantat på det ene øret.  I dag er nyere implantater 
tilgjengelige, og barna får implantater på begge ørene samtidig.  Dagens 
nyopererte barn har derfor trolig et annet utgangspunkt for lydopplevelser 
enn barna som omtales i denne rapporten.  På den andre siden beskriver 
rapporten samspill og kommunikative relasjoner som omhandler barn med 
flere funksjonshemninger, og døvblinde barn, som har fått mulighet til å 
oppleve og erfare lydmessige inntrykk via et avansert høreapparat. Det har 
tidligere forekommet få publikasjoner som formidler erfaringer med 
cochleaimplantat for denne gruppen barn.  Sett i dette perspektivet 
representerer foreliggende rapport et vesentlig bidrag for å øke vår 
kunnskap og forståelse for omtalte fagområde. 
 
 
Vi ønsker å rette en varm takk til alle som har hjulpet og støttet 
prosjektarbeidet:  Synnøve Matre ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og Aase 
Lyngvær Hansen ved Møller kompetansesenter, samt deltakerne i 
referansegruppa for konstruktive bidrag til det faglige innholdet i 
rapporten.  Takk for støtte til finansiering fra stiftelsen Helse- og 
Rehabilitering, og til Hørselshemmedes landsforbund for støtte og bistand 
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gjennom hele prosjektperioden.  Takk også til våre kollegaer, som har gitt 
og støtte og rom til å gjennomføre arbeidet.  En stor takk rettes til barna, 
foresatte og personale som har deltatt i prosjektet, og til skolene og 
barnehagene som har tatt godt i mot oss ved våre besøk.   
 
 
 
Andebu, januar 2007 

 
 
Aud Steinli Bergerud 
Senterleder        Lill-Johanne Eilertsen 
         Prosjektleder 
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Lyden av kommunikasjon 

ledsagelse til lyden. Ingen av barna kom med forslag til hva dette kunne 
være, men godtok forslaget om at det var sånt vann som båtene kan gynge 
sakte fram og tilbake på. 

Nyttårsraketter var en lyd som frambrakte smil hos flere og forundring 
hos noen. Lydsporet inneholder både lyden av små piperaketter og større 
raketter som en kan forestille seg inneholder mengder av små raketter som 
eksploderer etter at de har kommet høyt opp på himmelen. Ett barn forslo 
at det var noen som klappet, men virket ikke helt fornøyd med sitt eget 
forslag, hun spurte den voksne som sa at det var raketter. Dette svaret 
virket hun fornøyd med, og neste gang lyden kom benevnte hun den som 
rakett og fortalte at de hadde hatt sånne hjemme. Et annet barn foreslo at 
piperakettene var en fløyte. Han kunne være med på at det kunne være 
rakett også, men neste gang lyden kom sa han igjen fløyte.

Sporet med lyden av rennende vann hørtes ut som lyder fra badet. Et av 
barna sa ”tisse” når han hørte lydene. De andre barna hadde ingen egne 
forslag på denne lyden, men syntes forslagene til den voksne om at det var 
vann som renner, kanskje en dusj, var helt greie.

Vi ser at det er svært ulikt hvilke type respons vi fikk på de ulike lydene. 
Noen av barna var avventende, mens andre var mer aktive med forslag. For 
noen av dem gikk lydene inn i en lek, mens for andre virket det som om 
det var om å gjøre å bli ferdig så raskt som mulig. Likevel mener vi at vi 
kan antyde noen mønstre etter denne korte sekvensen, uten å trekke for 
bastante slutninger. Det kan virket som om det var få som fant lydene av 
”barn som leker”, ”bølgeskvulp” eller ”rennende vann” interessante. Her 
fikk vi lite respons, også på de forslagene som den voksne kom med. 
Forslagene ble godtatt, men i liten grad brukt av barnet senere i 
vurderingen når lydene kom tilbake. Disse lydene kan muligens oppfattes 
som diffuse på vår minidisk, de inneholdt et bredt frekvensspekter med 
mye informasjon. Det er mulig at de ble oppfattet som en lydgrøt.
Rakettene og lydene fra Tom og Jerry filmen har noe av den samme 
karakteren selv om barna her i større grad så ut til å få mening i lyden når 
den voksne kom med forslag om hva det kunne være. De fastholdt også 
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KAPITTEL 1 

Bakgrunn for prosjektet, målsetting 

1.1 Oppbygging av rapporten 
Etter dette innledende kapitlet om prosjektets bakgrunn, målsetting og 
oppbygging, følger ett kapittel om teorigrunnlag og metode, der vi blant 
annet gjør rede for den praktiske gjennomføringen av datainnsamlingen.
Vi har så valgt å presentere resultater og vurdering av resultatene samtidig.  
Kapittel 3 gir en beskrivelse av utvalget som gruppe.  Vi har utarbeidet 
casebeskrivelser av hvert enkelt barn, men disse gjengis ikke i rapporten, 
av hensyn til anonymitet.  Kapittel 3 inneholder bakgrunnsopplysninger 
om barna, samt beskrivelser av kommunikasjon og samspill.  Resultater fra 
vurdering av barnas funksjonelle hørsel er samlet i kapittel 4.  Kapitlet 
inneholder også en utførlig beskrivelse av det designet som ble utarbeidet i 
forbindelse med hørselsvurderingen.  Resultatene fra observasjoner av 
ulike måter å ta kontakt på er samlet i kapittel 5.  Beskrivelse av og 
resultater fra samtaleanalysene er gjengitt i kapittel 6.  En oppsummering 
av resultatene gis i kapittel 7.  I kapittel 8 gjengir vi refleksjoner omkring 
konsekvenser for videre arbeid. 

1.2 Prosjekthistorikk 
Prosjektet ”Kunnskapsutvikling om CI. Hørselshemmede barn med ulike 
funksjonshemninger og døvblinde som har cochleaimplantat” eies av 
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og er finansiert med Extra-midler 
fra Helse og Rehabilitering. Prosjektet startet i januar 2004 og avsluttes i 
juni 2007. Prosjektet bygger på erfaringer og kunnskap fra forprosjektet 
”Kunnskapsutvikling om CI. Et forprosjekt om hørselshemmede barn med 
tileggsvansker og døvblinde som har eller skal få cochlea implantat” som 
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ble gjennomført i 2002/2003 (L.-J. Eilertsen et al., 2003).  Både 
forprosjektet og hovedprosjektet er gjennomført ved AKS1 (Andebu 
Kompetanse- og Skolesenter). AKS’ målsetting og visjon er å medvirke til 
at barn, unge og voksne som er hørselshemmede og har ulike 
funksjonshemninger, hørselshemmede med særlige behov og døvblinde, 
får tilpasset opplæring, verdige oppvekst- og levevilkår og språklig-
kulturelle tilbud. AKS har et landsdekkende virkeområde og består av 4 
avdelinger: grunn- og videregående skole, voksenopplæring, utadrettede 
tjenester og fellestjenester. Det er en sentral oppgave for AKS å drive 
kunnskapsutvikling.   
 
AKS eies av Stiftelsen Signo.2  Signo er en selvstendig stiftelse innen Den 
norske kirke og sikrer tilbud til døvblinde og døve som ønsker det, på deres 
premisser, ut fra en diakonal basis.  For å realisere målene driver Signo 9 
ulike virksomheter i Oslo, Trondheim, Bergen og Andebu.  
 
Det statlige spesialpedagogiske støttesystemet (Statped) kjøper tjenester av 
AKS.  Statped skal yte tjenester på individ- og systemnivå.  Ved søknad 
om tjenester fra avdeling for utadrettede tjenester tilbyr AKS, også i 
forhold til barn med cochleaimplantat, utredning av barn og konsultative 
tjenester. Disse tjenestene er særlig rettet mot den pedagogiske 
oppfølgingen av barna, med de opplæringsansvarlige instansene i 
kommuner og fylkeskommuner som oppdragsgivere og 
samarbeidspartnere.   
 
Ved prosjektstart hadde AKS kontakt med ni barn med cochleaimplantat, 
hvorav det ble gitt konsultative tjenester til fire av dem.  På denne tiden 
hadde barna cochleaimplantat på kun ett øre. Rikshospitalet informerte om 
at de hadde operert flere barn som kunne sies å være innenfor den 
målgruppen AKS arbeider for. Pr. desember 2006 kjente AKS til nitten 
barn med cochleaimplantat i målgruppa. Det ble gitt konsultative tjenester 
til ti av disse barna. Flere av disse barna har fått cochleaimplantat på begge 

                                        
1 www.statped.no/aks 
2 www.signo.no 
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ørene, noen i en og samme operasjon og noen har fått sitt andre 
cochleaimplantat i en egen operasjon.  
 
AKS opprettet en prosjektgruppe bestående av tre medlemmer, en 
prosjektleder og to prosjektmedarbeidere som til sammen disponerte 1 ½ 
stilling. Prosjektleder har vært spesialpedagog Lill-Johanne Eilertsen.  De 
to prosjektmedarbeiderne har vært audiopedagog Anne Beate Borud og 
cand.polit. Sigurd Helgor.  Som støtte og kvalitetssikring ble det opprettet 
en referansegruppe og en styringsgruppe med representanter fra fagmiljøet 
innen hørsel: fra universitet og høyskoler, Statped, det medisinske miljøet 
og fra brukerorganisasjonene.   Referansegruppa har bestått av Ann-Elise 
Kristoffersen og Anne V. Nafstad, begge fra Skådalen kompetansesenter; 
Ketil Eidsaunet fra foreldreorganisasjonen Cochleaklubben; Marthe K. 
Uggen fra Rikshospitalet og Nina Hotvedt fra AKS.  Prosjektets 
styringsgruppe har bestått av Aud Steinli Bergerud, Leif Th. Lund, Knut 
Rune Saltnes, alle fra AKS; Eva Simonsen fra Universitetet i Oslo og 
Skådalen kompetansesenter, og Thor K. Sanna fra Høyskolen i Vestfold. 
 
 

1.3 Endringer i forhold til prosjektplanen 
Det har vært gjennomført et par endringer i forhold til den opprinnelige 
prosjektplanen.  Den ene endringen har med organisering av prosjektet å 
gjøre.  Da prosjektet ble igangsatt, besto prosjektgruppa av tre personer.  
Etter ett år ble prosjektgruppa redusert til to personer.  Ressursene forble 
uendret; vi har gjennom hele prosjektperioden disponert til sammen 1 ½ 
stilling. 
 
Den andre endringen har med avgrensing å gjøre.  I utgangspunktet ønsket 
vi å finne ut noe om effekten av cochleaimplantat på flere 
utviklingsområder.  Vi utarbeidet et design med gjentatte observasjoner og 
testing, for å fange opp endringer som kunne relateres til den nye sansen.  
Vi ønsket også å identifisere hvilke rammefaktorer som så ut til å virke 
positivt for barna.  Tidlig i prosjektforløpet ble formålet endret til en 
beskrivende studie.  Prosessen med ytterligere avgrensing er beskrevet 
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senere i kapitlet.  Som et resultat av avgrensingen ble antall prosjektbesøk 
redusert fra seks til fire besøk pr barn. 
 
I store trekk har prosjektet blitt gjennomført i henhold til prosjektplanen. 
 
 

1.4 Bakgrunn for prosjektet  
Utgangspunktet for prosjektet ”Kunnskapsutvikling om CI” var 
nysgjerrighet på hvordan cochleaimplantat innvirker på barn med flere 
ulike funksjonshemninger og hvordan det påvirket barnas utvikling. Det 
var flere barn med ulike funksjonshemninger som hadde fått 
cochleaimplantat, disse barna var bosatt over hele landet. Det var liten 
kontakt mellom fagmiljøene som tilbød oppfølging av døve barn med flere 
funksjonshemninger. Det pedagogiske personalet kjente ikke hverandre og 
hadde ingen felles møteplass.  AKS ønsket ut fra dette å ta ansvar for å 
samle og systematisere erfaringer med hørselshemmede barn med ulike 
funksjonshemninger og døvblinde med cochleaimplantat.    
 
Barn med cochleaimplantat hadde tilbud om pedagogisk oppfølging i ulike 
miljø, avhengig av foreldrenes ønsker og kommunenes muligheter.  Noen 
barn gikk i døveskoler eller barnehager for hørselshemmede, noen gikk i 
hørselsklasser, andre gikk i vanlig skole eller vanlig barnehage. Noen barn 
hadde et delt tilbud der de vekslet mellom miljø tilrettelagt for 
hørselshemmede og miljø tilrettelagt for hørende barn.  
 
Det var til dels stor usikkerhet knyttet til konsekvensene av operasjonene 
på barn, og en del foreldre og fagpersoner opplevde rehabilitering av barn 
med cochleaimplantat som et nybrottsarbeid der man i stor grad måtte 
prøve og feile, og i liten grad kunne støtte seg til andres erfaringer i form 
av litteratur og andre kunnskapskilder.  Denne usikkerheten var i stor grad 
også til stede i forhold til hørselshemmede barn med ulike 
funksjonshemninger og døvblinde barn.  Det ble stilt spørsmål om hvilke 
implikasjoner operasjonene fikk for barnas kommunikative, språklige, 
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emosjonelle, sosiale og motoriske utvikling.  
  
 

1.5 Tidligere forskning 
I Norge har tilbudet om cochleaimplantat for barn eksistert siden slutten av 
80-tallet. Fram til prosjektet startet hadde vi fått en del kjennskap til 
hvordan utviklingen artet seg for vanlige barn med cochleaimplantat, blant 
annet gjennom en kunnskapsstatus utarbeidet i forbindelse med prosjektet 
”Barn med cochlea-implantat”, administrert av Skådalen kompetansesenter 
(Simonsen & Kristoffersen, 2001).  De fleste hørselshemmede barn med 
ulike funksjonshemninger og døvblinde barn, er blitt operert etter at denne 
rapporten ble skrevet. Vi kjente derfor i liten grad utviklingsforløpet til 
disse barna før prosjektet startet.   
 
Nasjonal og internasjonal forskning omkring cochleaimplantat hadde i stor 
grad vært orientert mot tekniske og medisinske spørsmål, samt utvikling av 
lytteferdigheter og taleproduksjon.  Det fantes også studier som omfattet 
språklig og sosial utvikling hos døve barn med cochleaimplantat.  Det 
pedagogiske miljøet i Norge hentet erfaringer og kunnskap fra bl.a. 
Sverige, Danmark, Tyskland og England. Vesentlige forskningsbidrag i 
Norden var kartlegging av språklige og sosiale forhold hos sterkt 
hørselshemmede og døve barn med cochleaimplantat (Christophersen, 
2001; Hjulstad et al., 2002; Landsvik, 2001) og en svensk psykososial 
oppfølgningsstudie av barns kommunikative, språklige, sosiale og 
følelsesmessige utvikling (Preisler et al., 1999).   Disse 
forskningsprosjektene omfattet ikke spesielt gruppen hørselshemmede med 
ulike funksjonshemninger eller døvblinde.   
 
I Tyskland hadde man i flere år gitt tilbud om cochleaimplantat til 
hørselshemmede med ulike funksjonshemninger.  Ved Cochlear Implant 
Center ”Wilhelm Hirte” i Hannover hadde man erfaring med 
multihandikappede med cochleaimplantat siden 1994 (Bertram, 2004).  I 
Sverige og Danmark hadde man erfaring med CI for hørselshemmede med 
ulike funksjonshemninger og døvblinde, også døvblindfødte.  
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Erfaringer fra Tyskland og Sverige viste at barn i AKS sin målgruppe som 
får tilgang til lyd, kan lære å utnytte hørselen (Bertram et al., 2000; 
Johansson, 2003). 
 
Det var i Norge behov for en oppfølgningsstudie av hørselshemmede med 
ulike funksjonshemninger og døvblinde barn med cochleaimplantat.  Det 
var behov for å utvikle kunnskap om kommunikativ, emosjonell og 
språklig utvikling hos disse barna.  Det var videre behov for å utvikle 
kunnskap om miljømessige faktorer som oppvekstmiljø og tilrettelegging 
av det pedagogiske tilbudet i barnehager og skoler.  Spesielt var det viktig 
å lære noe om hvordan den sosiale samhandlingen med voksne og andre 
barn utviklet seg etter operasjonen.  Bedre kunnskap på dette området 
antok vi ville gjøre oss i stand til å tilrettelegge bedre for det enkelte barn, 
ut fra hvert enkelt barns forutsetninger og behov, og ut fra erfaringer om 
hvilke tiltak som ser ut til å virke best under ulike forutsetninger. 
 
 

1.6 Målsetting 
Prosjektet ”Kunnskapsutvikling om CI. Hørselshemmede barn med ulike 
funksjonshemninger og døvblinde som har cochlea implantat” strekker seg 
over fire år. Med prosjektet har vi ønsket å nå pedagoger og foresatte som 
hadde tilknytning til hørselshemmede barn med ulike funksjonshemninger 
og døvblinde som hadde cochleaimplantat. Ut over dette har vi også 
ambisjoner om å øke det nasjonale støttesystemets kompetanse om denne 
delen av vårt fagfelt.  
 
Gjennom prosjektet har vi ønsket å bidra til utvikling av kunnskap på et 
relativt nytt område; cochleaimplantat for hørselshemmede barn med ulike 
funksjonshemninger og døvblinde. Målsettingen var å samle inn, 
systematisere og videreformidle kunnskap om barnas utvikling med tanke 
på et bidrag til å bedre tilretteleggingen for det enkelte barnet. 
Prosjektbeskrivelsen uttrykte det slik (noe forkortet): 
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Å øke kunnskapen om barns utvikling etter CI-operasjon for å bidra til å øke 
kvaliteten på våre tjenester til kommunene og for å bidra til bedre tilrettelegging 
for det enkelte barn. 
 

For å innfri denne målsettingen ville vi rette oss mot opplærings- og 
utviklingsmiljøer i barnehage og skole. Ansatte og foresatte ville være 
informanter om barnas utvikling. Vi tok kontakt med de ni miljøene som 
var kontaktet i forprosjektet. Alle ni miljøene stilte seg positive til å fortsatt 
være med, inn i hovedprosjektet. I tillegg fikk vi kontakt med et barn til, 
slik at det i en periode var ti barn med i prosjektet.  
 
Med utgangspunkt i de ulike områdene vi ønsket å samle informasjon om 
lagde vi en plan over datainnsamlinger i forhold til de ulike temaene vi 
ville undersøke. Denne planen inneholdt også en oversikt over hvem vi 
ønsket å intervjue og hvilke tester og observasjoner som skulle gjøres fra 
gang til gang. Vi la opp til å besøke hvert miljø en gang i halvåret, det 
innebar til sammen seks besøk til hvert barn. Som vi tidligere har gjort rede 
for, har vi gjennomført fire besøk til hvert av barna i utvalget. 
 
Prosjektet er meldt til Datatilsynet og vil bli behandlet etter retningslinjer 
gitt av Datatilsynet.  
 
Kunnskapen som utvikles i prosjektet vil være nyttig også for andre 
grupper som har fått cochleaimplantat, for eksempel voksne med mental 
retardasjon, barn med lærevansker, og barn som har fått cochleaimplantat 
etter 5 – 7 årsalder, og som ser ut til å være avhengig av et spesielt 
tilrettelagt kommunikasjonsmiljø. 
 
 

1.7 Avgrensning og problemstilling  
Utformingen av problemstillingen kom som et resultat av en lengre prosess 
samtidig som prosjektet og innhenting av data var i gang. Kommunikasjon 
har hele tiden stått som et sentralt begrep i det vi har arbeidet med, men 
hvilke andre begrep kommunikasjon skulle stå i relasjon til har vært noe 
varierende.  
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Tidlig i prosjektet hadde vi tre hovedområder vi tenkte vi skulle 
konsentrere oss om. Det var kommunikasjon/språk, miljø og forventninger. 
Disse tre områdene ble forholdsvis raskt redusert til to. Vi valgte å la 
ansattes og foresattes forventninger inngå som en del av 
miljøundersøkelsen. Vi prøvde å behandle disse to hovedområdene som 
jevnbyrdige. I denne fasen var vi også opptatt av to andre begreper som 
hadde vært framtredende i forprosjektet, det var motorikk og stemme/lyd. 
Vi vurderte å sammenstille disse begrepene opp mot hovedområdene 
kommunikasjon/språk og miljø/forventninger. Hensikten med det var blant 
annet å prøve å fange opp hvordan det eventuelt ble lagt til rette for bruk 
av stemme/lyd i miljøet og hvordan dette kunne influere på 
kommunikasjonen. Tilsvarende var vi opptatt av om det var mulig å 
registrere endringer i motorisk funksjon når det også var mulig å 
oppmuntre og motivere den motoriske utfoldelsen ved hjelp av lyd.  
 
Resultat av denne prosessen var at vi dreide enda nærmere det relasjonelle 
og konsentrerte oss om samspill og kommunikasjon. Problemstillingen ble 
da formulert slik:   
 

”Hva kjennetegner samspill og kommunikasjon hos barn med 
cochleaimplantat?” 

 

 18 



KAPITTEL 2 

Teori og metode 

I det følgende vil vi beskrive hvilke erfaringer vi har om barn med flere 
funksjonshemninger og døvblinde.  Vi vil også gi en generell beskrivelse 
av cochleaimplantat.  Videre gjør vi rede for hvilke funn vi forventet at vi 
kom til å beskrive i prosjektet.  Vi skal også se nærmere på hvilket 
teoretisk grunnlag prosjektet bygger på, og redegjøre for forutsetninger for 
språkutvikling og sammenhengen mellom samspill, kommunikasjon og 
språk.  Til slutt skal vi si litt om metodevalg, utvalget og gjennomføring av 
prosjektet.

2.1 Forforståelse 
Personene i prosjektgruppa har til sammen mange års erfaring med barn og 
unge hørselshemmede med ulike funksjonshemninger.  Systematiserte og 
reflekterte erfaringer skaper kunnskap om visse områder, og de skaper 
forventninger som kan betegnes som forforståelse.  Forforståelsen vi 
innehar danner bakgrunn for dette prosjektets idé og gir grunnlag for 
prosjektets innhold og retning. Forforståelsen påvirker også våre valg av 
hvilke utviklingsområder hos barna vi vil følge, og hvilke metoder vi vil 
nytte for å kartlegge og beskrive kommunikasjon og miljø.  Betydningen 
av forforståelsen kan forklares innenfor en hermeneutisk tradisjon.
Hermeneutikk betyr fortolkningskunst eller forståelseslære, og dreier seg 
om hvordan forståelse eller mening er mulig (Lingaas, udatert).  Forståelse 
er kontekstavhengig, altså betinget av den situasjon noe forstås innenfor.
Fortolkeren bringer med seg sine egne erfaringer inn i forståelsen, og hun 
er selv med på å skape den konteksten noe forstås innenfor.  De 
individuelle erfaringene er styrende for hvilke forventninger fortolkeren 
har til det hun fortolker (ibid).  Thagaard utdyper dette ytterligere: 

Kapittel 5: Kontaktformer   

Sammendrag  Blikk Manuell Bevegel
se

Handling Vokal

Barn 1 På
ansikt

På
objekt

Berøri
ng

Gest Tegn Stem
me 

Tale

I det første eksempelet, tabell 11,  ser vi et skjema der det har vært 
registrert blikkontakt i alle de fire forbindelsene, i alle fire turtakinger. 
Sammen med andre barn er det registrert både blikk på objekt og variert 
bruk av manuelle kontaktformer. I tillegg er det registret noen eksempler 
på vokale kontaktformer, men vi ser her at det bare er barnet med 
cochleaimplantat som bruker tale, i kontakten med andre barn, i dette 
eksempelet. Når barnet var sammen med voksne ser vi at det ikke er 
registrert noen episoder med felles blikk på objekt, det er i mindre gard 
registrert manuelle kontaktformer, mens det ser ut til at handlinger og 
vokale kontaktformer med hovedvekt på tale, er mer i bruk når barnet var 
sammen med voksne.

Barn 1 tar 
kontakt

XI XI X XI XI I XI

Andre barn 
respons

XI XI XI X

Andre barn XI I XI XI I X
Respons barn 1 XI I
Barn 1 tar 
kontakt

XI XI XI XI

Voksne
respons

XI I XI XI

Voksne tar 
kontakt

XI XI XI X X

Respons barn 1 XI XI X X XI

Tabell 11: Sammendrag, barn 1 
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Hermeneutikken fremhever betydningen av å fortolke folks handlinger gjennom 
å fokusere på et dypere meningsinnhold enn det som er umiddelbart innlysende.  
En hermeneutisk tilnærming legger vekt på at det ikke finnes en egentlig sannhet, 
men at fenomener kan tolkes på flere nivåer (Thagaard, 2003: 37). 

 
Thagaard legger til at hermeneutikken går svært langt når det gjelder å 
betrakte handlinger som tekster som kan fortolkes.  
 

2.1.1  Hørselshemmede med ulike funksjonshemninger og 
døvblinde 
Flerfunksjonshemning er vanskelig å definere fordi den arter seg 
individuelt og enestående. All funksjonshemning virker inn på andre 
utviklingsområder. Det finnes ingen sum av handikap, men snarere en 
helhet som påvirker personligheten på en spesiell måte.  Konsekvensene av 
en kombinert funksjonshemning er større enn om den ene 
funksjonshemningen hadde opptrådt alene (Anderson, 2002).  
Funksjonshemninger påvirker og forsterker hverandre.  Dette kan medføre 
at barn med flere funksjonshemninger gir utydelige signaler og derfor har 
vanskeligere for å delta på jevnbyrdige vilkår i et kommunikativt samspill 
(Lorentzen, 1997). 
 
En person har døvblindhet når hun har en så stor grad av kombinert syns- 
og hørselsnedsettelse at det gir betydelige vanskeligheter i dagliglivet.  
Mange døvblinde har en synsrest, en hørselsrest eller begge deler, men 
kombinasjonen av sansetap reduserer mulighetene for å utnytte syns- eller 
hørselsresten.  Døvblindhet innebærer store begrensninger i forhold til 
kommunikasjon, informasjon og fri bevegelse. 
 

Det finnes ingen sikre tall på hvor mange som er hørselhemmet med ulike 
funksjonshemninger i Norge.  En undersøkelse som ble gjort i 1996 
antyder at det kan være ca. 500 personer (Woll & Røed, 1996).  Dette tallet 
inkluderer ikke døvblinde.  Det antas at 35% av populasjonen 
hørselshemmede med ulike funksjonshemninger er under 20 år (ibid). I en 
årsrapport fra Statped for 2003 legges det fram registreringer av døvblinde 
i Norge.  Antall døvblinde barn (under 18 år), både døvblindfødte og 
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døvblindblitte, oppgis til 31 (Sandstad & Stette, 2004). Talloversikter 
vanskeliggjøres av at et handikap kan ”overskygge” et annet. Vår erfaring 
er at problematikk omkring hørselshemning ofte blir skjøvet tilside fordi 
andre forhold hos barnet er viktigere. For barn som har livstruende 
problematikk er det en selvfølge at hørselshemningen er underordnet.  
 
Hva som er den primære skaden og hva som er følgevansker, er i mange 
tilfeller umulig å si. Det er barnets individuelle måte å tilegne seg 
kunnskap på, barnets kognitive stil, som skiller det fra andre 
hørselshemmede og deres måte å kommunisere og tilegne seg språk på.  
Det samme er tilfelle med døvblindfødte barn.  Her ligger også 
utfordringene det pedagogiske miljøet står overfor. Barna utvikler ikke 
kommunikasjon og språklige ferdigheter på samme måte som andre 
hørselshemmede, men har behov for tilrettelegging gjennom konkret, 
kroppsbasert, manuell og visuell kommunikasjon. Mange av barna ser 
heller ikke ut til å kunne utvikle et symbolspråk selv om de ”bades i tegn” 
eller lever i et aktivt tegnspråkmiljø. Ofte vil barnets måte å tilegne seg 
informasjon på, være ulik barnets egne uttrykk. Forventninger til barnet om 
egenproduksjon av for eksempel tegn, kan være urealistisk og hemmende, 
selv om barnet forstår omgivelsenes kommunikasjonsform. 
 

Barn med flere funksjonshemninger og døvblinde trenger mer tid, og har 
behov for tilrettelagte erfaringer for å nyttiggjøre seg sin hørsel (L.-J. 
Eilertsen, 2006).  Det stilles store krav til nærpersoner og støtteapparatet 
rundt barnet for å legge til rette et godt læringsmiljø generelt, og for å 
legge til rette for at personen skal lære gjennom hørselen spesielt.  Vi tror 
behovet om tid og tilrettelegging vil være der selv om barnet får 
cochleaimplantat.  
 

2.1.2  Cochleaimplantat 
I den senere tid har det skjedd en utvikling innen høreapparatteknikk og 
medisin, slik at det nå er mulig å implantere elektroder i det indre øret, for 
derigjennom å gi døve en opplevelse av lyd (Christophersen, 2001).  
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Gjennom hørselen utvikles barnets evne til å gjenkjenne og tyde lyd.  
Barnets auditive erfaring er igjen basis for utviklingen av talespråk og 
kommunikasjon basert på lydinntrykk (Wie, 2005).  Følgende beskrivelse 
av cochleaimplantat bygger på Wie (2005) og Ohna (2002). 
 
Som illustrasjonen viser, består 
utstyret av indre og ytre deler.  De 
ytre delene består av en mikrofon 
(1), en taleprosessor (2) og en 
sender (3).  Mikrofonen er 
vanligvis integrert i en ørehenger, 
som plasseres bak øret.  
Mikrofonen fanger opp lyd og 
omformer den til elektriske 
signaler.  Disse sendes videre til 
taleprosessoren, som koder og 
bearbeider signalene til et spesielt mønster av elektriske pulser.  Hvordan 
de auditive signalene kodes og omformes, er forskjellig fra bruker til 
bruker, blant annet avhengig av hvilket lydbilde som oppleves behagelig, 
og hva som oppfattes som sterke og svake lyder.  Taleprosessoren er enten 
kroppsbåret, ofte i en liten ryggsekk, eller integrert i ørehengeren.  
Prosessoren er batteridrevet.  Fra prosessoren sendes pulsene til 
senderspolen, som er holdt på plass bak øret ved hjelp av en magnet. 
 
Senderspolen, eller coilen, overfører de elektriske pulsene via radiobølger 
til en mottaker (4), som er operert inn under huden i tinningbenet (bak 
øret).  Mottakeren avleser signalene og dekoder disse, og sender så videre 
informasjon om hvor stor elektrisk impuls som skal sendes til hver av 
elektrodene (5) som er ført inn i cochlea (sneglehuset).  De elektriske 
pulsene stimulerer hørselsnerven (6), som sender impulsene videre til 
hjernen, hvor de tolkes og oppfattes som lyd. 
 
For de fleste som får et cochleaimplantat, er målet å utvikle eller 
opprettholde talespråklige ferdigheter.  Til dette formålet anses implantatet 
å være nyttig: 
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Cochlear implantation now ranks as one of the most successful forms of 
management enabling profoundly deaf individuals to gain a sense of hearing and 
to develop and maintain spoken language (Nikolopoulos et al., 2003: 1).  

 

Wie (2005) peker på at selv om implantatet regnes som et effektivt 
hjelpemiddel til å oppfatte tale, vil hørselsintrykkene gjennom implantatet 
ikke bli like god som hos normalthørende.  Flere forskere peker på at det 
kan ta lang tid, vanligvis to år, før barnet kan oppfatte og diskriminere 
enkeltord i talespråket.  Dette er en ferdighet som ser ut til å videreutvikles 
selv etter flere år med implantatbruk (Thoutenhoofd et al., 2005; Uziel, 
2004; Wie, 2005).  Den teknologiske utviklingen på området går raskt, 
blant annet i retning av bedre lydgjengivelse og mindre implantater.  Siden 
2005 har man ved Rikshospitalet gitt to implantater (bilateralt) til barn.  Å 
få bilaterale hørselsinntrykk regnes som betydningsfullt for kvaliteten i 
lydgjengivelsen, for muligheten til retningshørsel og for å bedre 
taleoppfattelse ved bakgrunnsstøy (Lundquist, 2004).   
 

2.1.3  Våre forventinger om cochleaimplantat for barn med 
døvblindhet eller flere funksjonshemninger 
Før oppstart av prosjektet hadde vi noen antagelser om hvilket utbytte barn 
med døvblindhet eller flere funksjonshemninger ville ha av et 
cochleaimplantat.  Alle sanseinntrykk vil gi barnet erfaringer og 
utviklingsmuligheter. Vi antok at lydinntrykk gjennom cochleaimplantat 
ville stimulere barn med døvblindhet eller flere funksjonshemninger i stor 
grad. Vi antok at tilgang til lyd gjennom cochleaimplantat i utgangspunktet 
i liten grad ville generere utvikling av talespråk.  Denne antagelsen bygger 
på erfaring. Mange av barna vi jobber med har funksjonshemninger som i 
seg selv, – uten hørselshemning, – vil kunne vanskeliggjøre utvikling av 
talespråk.  For noen barn med ulike funksjonshemninger, og døvblindfødte 
barn, er målet med cochleaimplantatet å kunne oppfatte og forstå lyder i 
omgivelsene for bedre å kunne forstå det miljøet de lever i.  Vi hadde 
derfor en antagelse om at hørselen ville ha størst innvirkning på barnas 
sosiale ferdigheter. 
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Forforståelsen som dette prosjektet bygger på, er grunnlaget for de valg 
som er gjort i forarbeidet til prosjektet og vil prege beslutningene som tas 
underveis. Forforståelsen vil i prosjektperioden bli utfordret og antakelig 
endret når ny kunnskap utvikles. En utvidet, eller ny forståelse, er 
prosjektets hovedmål og i samsvar med et relasjonelt og dialektisk 
utgangspunkt for arbeidet med barn flere funksjonshemninger eller 
døvblindhet som har cochleaimplantat. 
 
 

2.2 Problemstilling 
I forrige kapittel gjorde vi rede for vår prosess med avgrensing av 
undersøkelsen.  Fra å ha et bredt utgangspunkt, der flere utviklingsområder 
skulle kartlegges, avgrenset vi undersøkelsesområdet til kommunikasjon 
og samspill.  Valget av nytt undersøkelsesfokus ble tatt på bakgrunn av de 
erfaringene vi gjorde i løpet av det første prosjektåret.  Ut fra en 
hermeneutisk forståelse kan prosessen beskrives som en pendling mellom 
tolkning av empiri og forforståelse.  Ny kunnskap bidrar til endring i 
forståelsen av det som studeres, og kan igjen få innvirkning på den 
påfølgende datainnsamlingen.  Denne prosessen forekommer ofte i 
kvalitative undersøkelser, og beskrives av Thagaard på denne måten: 

 
Selv om problemstillingen danner utgangspunkt for undersøkelsen, innebærer 
ikke det at problemstillingen er ferdig definert når forskeren er i gang med å 
samle inn data. Arbeidet med problemstillingen er en prosess som pågår gjennom 
hele forskingsprosjektet. Utformingen av problemstillingen påvirkes av de data 
forskeren samler inn, og hvordan analysen utføres. Problemstillingen gir et 
grunnlag for hvordan undersøkelsen kan legges opp, men det er viktig at de 
innsikter forskeren får i løpet av prosjektet, kan bidra til å utvikle 
problemstillingen videre (Thagaard, 2003: 45). 

 

Problemstillingen er forankret i hensikten med prosjektet. For å bidra til 
økt forståelse av barn med cochleaimplantat vil vi beskrive hvordan 
samspill og kommunikasjon kan arte seg i relasjoner som omfatter barn 
med døvblindhet eller flere funksjonshemninger.  Problemstillingen er 
formulert slik: 
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”Hva kjennetegner samspill og kommunikasjon hos barn med 
cochleaimplantat?” 

 
Barn med cochleaimplantat er i denne sammenhengen barn med flere 
funksjonshemninger eller døvblindhet som har fått tilgang til lyd gjennom 
et cochleaimplantat. For å belyse samspill og kommunikasjon vil vi 
beskrive hvilke former de kommunikative handlingene opptrer i.  Vi vil 
legge vekt på beskrivelse av barnas modaliteter i ulike kommunikative 
settinger.  Vi vil særlig beskrive hvilke sosiale handlinger som er i bruk 
ved etablering av kontakt.  Vi vil beskrive hvordan samspill og 
kommunikasjon arter seg når barna i utvalget leker eller deler erfaringer 
med andre.  Videre vil vi beskrive hvordan tema i samspill og 
kommunikasjon samkonstrueres.  Det er også ønskelig å beskrive initiering 
av samspill og kommunikasjon.  Som grunnlag for forståelsen av de 
kommunikative uttrykkene vil vi beskrive barnas funksjonelle hørsel. 
 

 

2.3 Teorigrunnlag 
 

2.3.1  Læringssyn 
Vårt læringssyn er preget av et humanistisk – eksistensialistisk 
menneskesyn.  Kort sagt innebærer dette at vi tror at mennesket handler ut 
fra genetisk betingede handlingsmønstre og ut fra ytre påvirkning.  Det er 
ikke interessant for oss å avgjøre hvor stor del av handlingene som 
bestemmes av arv, og hva som bestemmes av miljø.  Vi har en tro på det 
meningsdannende i å ta ansvar for egne valg, og vi tenker at de valg vi tar, 
hva vi velger å gjøre med våre liv ut fra de betingelsene vi vokser opp 
under, preger hvem vi er og blir, og hvilken eksistensiell mening vi 
oppfatter at vi har.   
 
Prosjektgruppa har det vi kaller et relasjonelt læringssyn.  Vårt relasjonelle 
læringssyn kan i korthet oppsummeres som at utvikling skjer gjennom 
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relasjoner. Med relasjon mener vi forholdet mellom to personer der det 
foregår gjensidig regulering av emosjonelle uttrykk, og der det er etablert 
”en kontrakt” om gjensidig tilgjengelighet. Interpersonlige relasjoner er 
baserte på følelsesmessige bånd og en opplevelse av gjensidig forpliktelse. 
Relasjonen er preget av en dialektisk gjensidighet, der den enes opplevelse 
er avhengig av den andres opplevelse og kommunikative uttrykk.  
 

Vår erfaring er at barn lærer best i situasjoner karakterisert av gode 
relasjoner.  Læring er i denne sammenheng en personlig tilegnelse av 
kunnskap og ferdigheter, en relativt permanent forandring i personens 
forutsetninger for å oppfatte, forstå og handle i forhold til sine omgivelser.  
Vår erfaring er at en person ikke kan lære en annen noe, men man kan 
tilrettelegge for at læring skal skje hos den andre. Denne tilretteleggingen 
foregår mest effektivt i en relasjon. Tilegnelse av kommunikative og 
språklige ferdigheter skjer mest effektivt i gode relasjoner med delte 
opplevelser og erfaringer. 
 

Vårt læringssyn ligner på det Tetzchner (2001) beskriver som transaksjon, 
som er den gjensidige påvirkningen mellom individ og miljø. Tetzchner 
beskriver en transaksjonsmodell hentet fra bl.a Martinsen og Smørvik.  
Modellen innebærer at både barns egenskaper og forhold i omgivelsene får 
stadig ny betydning i løpet av utviklingsprosessen.  Transaksjonsprosessen 
kan beskrives som en sammenhengende kjede med ledd av gjensidige 
påvirkninger mellom ulike forhold.  Utgangspunktet for barns utvikling er 
til enhver tid både barnet slik det er, og omgivelsene.  Tilsvarende er 
miljøets egenskaper et resultat av miljøet slik det er, og påvirkningen fra 
barnet.  Både barnet og omgivelsene endrer seg. 
 
Vårt læringssyn er forankret i en sosialkonstruktivistisk tradisjon.  
Tradisjonen har sitt utgangspunkt særlig i arbeidene til Lev Vygotskij.  I 
denne tradisjonen forklares barns utvikling som et resultat av deltakelse i 
en såkalt konstruksjonsprosess, der barnas erkjennelse og kognisjon blir 
formet gjennom samhandling med andre mennesker (Tetzchner, 2001).  
Perspektivet baseres på at menneskers kunnskap skapes og opprettholdes 
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gjennom interaksjon som skjer i spesifikke kulturelle og historiske 
kontekster.  Et kjernespørsmål er i hvilken utstrekning menneskelig 
interaksjon er bestemt av historiske, sosiale og kulturelle forhold, og i 
hvilken utstrekning aktørene skaper så vel seg selv som de forhold de 
virker i (Lindblad & Sahlström, 2001).  Virkeligheten, eller de forhold som 
vi oppfatter finnes uavhengig av vår vilje, anses som sosialt konstruert.  
Gjennom handlinger i dagliglivet bygger vi interaksjonsmønster som 
fungerer som retningslinjer, eller regler og normer for sosiale 
sammenhenger.  Disse konstruksjonene blir da objektive realiteter som vi 
må ta hensyn til i våre handlinger.  Den viktigste måten å konstruere de 
regler og normer som er relevante i hverdagslivet er gjennom 
mellommenneskelig interaksjon, i ansikt-til-ansikt samspill. 
 
For å forstå mellommenneskelig interaksjon som skapende og 
gjenskapende strukturer og prosesser har vi behov for å kunne beskrive og 
analysere de verktøy som er i bruk i slike prosesser.  Språket har her en 
sentral rolle – hva gjør vi med språket, og hva gjør språket med oss?  
Vygotskij poengterte nødvendigheten av å analysere ordets betydning, det 
semantiske aspektet ved språket, som han mente kunne gi kunnskap om 
personens tenkning: 

 
Vi har derfor all grunn til å betrakte et ords betydning ikke bare som en forening 
av tenkning og tale, men også som en forening av generalisering og 
kommunikasjon, av tenkning og kommunikasjon (Vygotskij, 2001: 27). 

 

Bruner (1990) bygger på Vygotskij, og hevder at felles forståelse 
(meaning) er resultat av en sosial interaksjon der ordets betydning gjøres til 
felles mening gjennom forhandlinger.  Forhandlingen om felles mening 
skjer på bakgrunn av, eller via, tolkning av episoder i personenes liv.  
Denne forhandlingen regner Bruner som sentral i all utvikling: 

 
This method of negotiating and renegotiating meanings by the mediation of 
narrative interpretation is, it seems to me, one of the crowning achievements of 
human development in the ontogenetic, cultural, and phylogenetic senses of that 
expression (Bruner, 1990: 67). 
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I sosialkonstruktivistisk utviklingsteori er det et hovedelement at barns 
kulturalisering skjer på to plan: først på det sosiale, dernest på det 
psykologiske (Tetzchner, 2001).  Barns mestring kan dermed også 
beskrives på to måter: hva de klarer alene, og hva de får til med hjelp av en 
som allerede kan.  Vygotskij kaller området mellom det som mestres 
selvstendig, og det som mestres med hjelp, for den proximale, eller den 
nære, utviklingssonen.  Det er i denne sonen læringen skjer (ibid).  I et 
sosialkonstruktivistisk perspektiv kan læringsprosessen uttrykkes slik: 

 
Lärande sker inte som en överföring av värderingar från en individ till en annan, 
utan som en konkret förankrad interaktionell process, där aktörernas handlingar 
är av helt avgörande betydelse för vilka kunskaper och varderingar deltagarna 
tillägnar sig.  Denne process sker i ett specifikt sammanhang ”här och nu” som 
man måste känna till för att förstå vad som sker i processen (Lindblad & 
Sahlström, 2001: 15). 

 
Innenfor sosialkonstruktivistisk forskning er det et poeng å studere 
hverdagens små hendelser i detalj innenfra, ikke studere rammene 
(Lindblad & Sahlström, 2001).  Siden sammenhengen undervisningen 
foregår i, konteksten, anses som sosialt konstruert, må denne gis betydning 
av deltakerne i interaksjonen for at denne (konteksten) skal kunne tilegnes 
betydning i analysen.  Kontekst er altså en del av dynamikken og ikke bare 
en bakgrunn mot hvilken man ser eller forstår interaksjon (Lindblad & 
Sahlström, 2001; Tetzchner, 2006). 
 

2.3.2  Forutsetninger for språkutvikling  

Intersubjektivitet 
Innen sosialkonstruktivistiske teorier om språkutvikling blir det sosiale 
samspillet tillagt en avgjørende rolle i språklæringen (Tetzchner, 2006).  
Teorier om intersubjektivitet, beskrevet av blant andre Daniel Stern (1992; 
2003) og Colwyn Trevarthen (Trevarthen & Aitken, 2001), fremhever 
nettopp samspillet som grunnleggende for språkutviklingen.  I disse 
teoriene legges det til grunn at motivasjon til kommunikasjon og språk er 
medfødt, og at barn har ”et iboende sosialt motiv og en medfødt evne til 
intersubjektivitet, det vil si til direkte å forstå andre menneskers uttrykte 
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følelser og motiver.  Disse danner fundamentet for barns kommunikative 
og språklige utvikling” (Tetzchner, 2001: 310).  Teorien om medfødt 
intersubjektivitet ble fremsatt på 70-tallet, etter videoobservasjoner av 
spedbarn i naturlig interaksjon med sine mødre.  Mary Bateson kalte dette 
mor-barn samspillet for proto-konversasjoner, eller protodialoger.  
Protodialogen har følgende kjennetegn: den voksne og barnet ser på 
hverandre hele tiden, de ”snakker” vekselvis – den ene avløser den andre, 
og de lytter til hverandre (Høigård, 2006).  Samspillet preges av høy grad 
av gjensidighet. Gjensidigheten er observert så tidlig som når barnet er 2 
måneder, ved at barn og omsorgsgiver gjensidig regulerer hverandres 
interesse og følelser i intrikate, rytmiske mønstre, hvor de utveksler 
multimodale signaler og imiteringer av vokale uttrykk, mimikk og gester.  
Dette tidlige ansikt-til-ansikt samspillet, med gjensidig oppmerksomhet og 
hvor gjensidig regulering av turtaking finner sted, kalles også primær 
intersubjektivitet (Tetzchner, 2001; Trevarthen & Aitken, 2001).  Etter 
hvert innlemmes elementer fra omverdenen i samspillet.  Den relasjonen 
som omfatter veksling i oppmerksomhet mellom hverandre og et tredje 
element – en rituell lek, eller et objekt – kalles av Trevarthen sekundær 
intersubjektivitet, og av Stern (2003) (ekte) intersubjektivitet, og etableres 
når barnet er rundt 9 måneder.  I denne alderen er barnet i stand til å legge 
merke til sammenhengen mellom sin egen affektive tilstand og det 
affektuttrykket det ser i en annens ansikt (Stern, 2003).  Å matche sin egen 
følelsesmessige tilstand med hvordan den gjenspeiles hos den andre, kaller 
Stern for interaffektivitet, som regnes som den første, mest utbredte og 
mest umiddelbart betydningsfulle form for deling av subjektive 
opplevelser.  Samregulering av følelsesmessige uttrykk ser ut til å være 
sentralt i interpersonlige relasjoner.  Stern peker på at de fleste 
protolingvistiske utvekslinger som omfatter intensjoner og objekter, 
samtidig er affektive utvekslinger. 
 

Samspill og kommunikasjon 
Begrepet samspill er i faglitteraturen ofte brukt i forbindelse med begrepet 
kommunikasjon.  Noen forfattere bruker begrepene som et ordpar, og 
forklarer det ene begrepet med det andre.  Flere beskriver kommunikasjon 
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som om den opptrer samtidig med samspill i barnets utvikling (Anderson, 
2002; Høigård, 2006).  Å skille mellom samspill og kommunikasjon er 
muligens bare av teoretisk interesse, da minst en av samspillspartnerne ofte 
også benytter kommunikative handlinger, og tolker den andres handlinger 
som kommunikative (Martinsen, 2006).  I studier av samspillsrelasjoner vil 
det kunne være vanskelig å skille mellom samspill og kommunikasjon.   
 
En av de som skiller mellom samspill og kommunikasjon er Bertil Bjerkan 
(1994; 2006).  Han skiller mellom sosial handling, sosial interaksjon, 
kommunikativ handling og kommunikativ interaksjon (kommunikasjon).   
Sosiale handlinger er handlinger som påvirker andres handlinger eller 
atferd. En hvilken som helst handling kan i prinsippet få status som sosial 
handling.   I alle kulturer vil det imidlertid være visse handlinger som mer 
sannsynlig utløser reaksjoner.  Disse handlingene kaller Martinsen (2006) 
for ”legible” (lesbare) aktiviteter, og omfatter blant annet gråt, smil, arm- 
og benbevegelser, mimikk, gester. Sosiale handlinger kan være 
intensjonelle eller ikke-intensjonelle.  Sosial interaksjon er samspill basert 
på sosiale handlinger, og oppstår når hver av de to personene reagerer på 
den andre.  Kommunikative handlinger utgjør en undergruppe av sosiale 
handlinger.  Sosiale handlinger kategoriseres som kommunikative 
handlinger når de blir fortolket av andre.  Kommunikasjon innebærer altså 
fortolkning.  Når kommunikasjonen omfatter bruk av symboler som 
forutsetter tolkning, anses den som mer avansert enn sosial interaksjon 
basert på kroppslige handlinger.   
 

En kommunikativ interaksjon er en sekvens av handlinger som har 
sammenheng med hverandre.  Den minste mulige sekvensen består av tre 
ledd, og er illustrert i figur 1.  Flere teoretikere legger vekt på de tre 
leddene i kommunikasjonen.  Linell (1998) viser til at Meads analyse av 
”the conversation of gestures” er hyppig sitert i argumenter for at det må 
være minimum tre steg, eller trinn, i kommunikative situasjoner for å 
etablere intersubjektivitet.  Markovà (1990) er en av de som viser til Mead.  
I sin beskrivelse av modellen (the minimum unit) med de tre trinnene, 
bruker hun person A, som tilsvarer P1 i figur 1, og person B, som tilsvarer 
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Figur 1: Den minste mulige sekvens 
av kommunikasjon (Bjerkan, 2006) 

P2 i figuren til Bjerkan.  
Markovàs person A tar 
initiativ til interaksjon 
gjennom en mening (a1), 
vanligvis i form av en ytring.  
Person B gir respons (b2) til 
person A, og gir ved dette 
uttrykk for sin tolkning av 
person A’s ytring, altså sin 
tolkning av a1.  Person A 
fullfører den minimale 
triaden ved en reaksjon (a3) 
på person B’s respons.  Uten 
dette tredje steget har ikke B 
mottatt signaler fra A, og kan 
derfor ikke vite om b2, og dets 
antagelse og forståelse av a1, 
passer med ideene til person A.  Et felles grunnlag og delt kunnskap har 
ikke blitt etablert uten det tredje trinnet.  Linell formulerer det slik: 

Kommunikativ 
handling P1: 

Handler 

 
Note that the three-step analysis presupposes that communication ideally 
involves the mutual recognition of the attaining of shared knowledge, not only 
the possible recognition by B of A’s intended message (Linell, 1998: 46). 

 

Kommunikasjon kan foregå både med og uten bruk av språk.  Språklig 
kommunikasjon er en type sosialt samspill som ”for det første forutsetter at 
barnet er i stand til å delta i ikke-språklig kommunikasjon, og for det andre 
at det har tilegnet seg et kulturspesifikt symbolsystem som redskap” 
(Bjerkan, 2005: 17). 
 

Overgang til språk 
Gjennom forhandling av felles mening, i intersubjektive relasjoner med 
affektiv utveksling, kan et felles vokabular dannes.  Dette felles 
vokabularet har symbolverdi for deltakerne i relasjonen, og kan anvendes 

P2: 
Persiperer 
Fortolker 
Reagerer

Sosial 
handling 

P1: 
Persiperer 
Reagerer 

Ikke-sosial 
handling 
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og tolkes i kommunikative samspill.  Vokabularet kan bygge på en av 
deltagernes (barnets, eller den mindre kompetente) repertoar av spontane 
ytringer eller handlinger (Nafstad & Rødbroe, 1999).   
 

Eksempel på forhandling om felles vokabular: 
Den voksne har sunget ”Lille Petter Edderkopp” for barnet, og lagt sine hender 
på barnets hode som avslutning på sangen (som en markering av at edderkoppen 
igjen klatret oppå hatten).  Barnet gjør en gest mot hodet.  Dette blir av den 
voksne tolket som en ytring, en kommentar til sangen.  Den voksne imiterer 
gesten.  Barnet gjentar gesten, og dette blir tolket av den voksne som at barnet vil 
høre sangen en gang til.  Den voksne foreslår å synge om igjen, ved å imitere 
gesten og synge litt av begynnelsen på sangen. Den voksne gir så turen til barnet, 
det vil si at hun venter på barnets bekreftelse eller avvisning av forslaget. Barnet 
viser sin aksept av tolkningen ved å smile, og den voksne synger hele sangen. 

 

Barnets affektive uttrykk spiller en viktig rolle for hvorvidt 
samspillspartneren opplever egen tolkning av barnets uttykk som adekvat i 
forhold til barnets intensjon.  Det at den voksne imiterer barnets ytring 
(handling eller gest), tydeliggjør for barnet at det var akkurat denne 
ytringen, denne bevegelsen, partneren oppfattet og reagerte på.  I 
eksemplet over kan gesten ”berøre hodet” bli et felles uttrykk for denne 
spesielle sangen.  Til å begynne med vil uttrykket ha denne bestemte 
kommunikative verdien bare i en bestemt kontekst, i en situasjon som 
ligner på den opprinnelige, med de samme deltagerne.  Etter hvert som det 
felles vokabularet utvider seg, og barnet forhandler fram felles vokabular 
med flere personer, kan vokabularet anvendes i flere sammenhenger. 
 

Overgangen til anvendelse av verbale symboler kan skje i lignende 
forhandlingsepisoder.  Med verbale uttrykk mener vi konvensjonelle, 
språklige uttrykk, som kan artikuleres i tegn eller tale. For å illustrere 
møtet mellom såkalte private, personlige vokabular og konvensjonelle 
symboler tar vi utgangspunkt i eksemplet over.  Etter at barnet og den 
voksne har etablert enighet om at gesten ”berøre hodet” kan anvendes i 
forbindelse med ”Lille Petter Edderkopp” (for eksempel som en 
kommentar til sangen, at det var fint å høre den om igjen, eller som forslag 
til å synge den) kan den voksne, etter å ha utført gesten, også utføre en 
språklig handling.  Vanligvis skjer dette samtidig, den voksne setter ofte 
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ord på sine egne og barnets handlinger.  Den oppdelte prosessen kan 
tydeligst observeres i relasjoner med alvorlig funksjonshemmede barn, for 
eksempel døvblindfødte (Nafstad & Rødbroe, 1999).  Den samtidige 
anvendelsen av den fremforhandlede gesten og det språklige uttrykket 
representerer et møte mellom det relasjonelt betingede vokabularet og det 
kulturelt betingede vokabularet.  Etter hvert vil det kulturelle språket 
overta funksjonene til det relasjonelt betingede vokabularet, og barnet vil 
være i stand til å inngå i meningsytringer og samtaler med andre, hvilke 
som helst, brukere av det samme språket.  Barnets ytringer vil bli lengre og 
settes sammen av flere språklige enheter (ord3).   
 

Vi vil understreke at våre eksempler ikke gir en utfyllende beskrivelse av 
språkutviklingen, men er valgt for å illustrere sammenhengen mellom 
interpersonlige relasjoner, kommunikative episoder og språkutvikling.  
Tilegnelse av kulturelt språk skjer på flere måter og i flere sammenhenger 
enn vi har funnet plass til å belyse.  Høigård (2006) gir en utførlig 
beskrivelse av flere aspekter ved språkutviklingen. 
 

Begrepsavklaringer 
Vi vil beskrive sammenhengen mellom samspill, kommunikasjon og språk 
på denne måten: 
Samspill forstås som grunnleggende for og overordnet kommunikasjon, 
som igjen er grunnleggende for og overordnet språk.  Dette illustreres i 
figur 2:  
 

 

  

    
 
    
 
       
                                        
3 Med ord menes både talespråklige og tegnspråklige enheter 
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Samspill 

Kommunikasjon 

Språk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: sammenhengen mellom samspill, kommunikasjon 
og språk 

 
 
 
Kommunikasjon forutsetter samspill og forekommer ikke uten samspill.  
Språk tilegnes og utvikles i kommunikative relasjoner, men kan nyttes uten 
kommunikasjon, som når man skriver uten en bestemt adressat, eller når 
man henvender seg til en som ikke behersker det samme språket. 
 
Vi forstår samspill som gjensidig oppmerksomhet, samstemthet, 
intersubjektivitet, gjensidighet overfor hverandre og/eller et felles 
objekt/tema.  Samspillet observeres i handlinger, i turtakinger, som svar på 
hverandres uttrykk (Lorentzen, 1998; Nafstad & Rødbroe, 1999; Standal, 
1995). 
 

Vi forstår kommunikasjon som forhandling om meningsfellesskap, 
”avtaler” om felles mening.  Kommunikasjon innebærer et element av 
tolkning, forutsetter en relasjon, og kan observeres i sekvenser med 
minimum tre trinn (Bjerkan, 1994, 2006; Carling, 1989; Nafstad & 
Rødbroe, 1999; Standal, 1995). 
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Språk forstår vi som et felles system, som nyttes til å utveksle meninger og 
budskap via en modalitet, som tegn, tale eller skrift.  Språket er et felles 
symbolsystem som reguleres av grammatikk, og representerer i videste 
forstand et menneskelig menings- og kulturfellesskap (Anderson, 2002; 
Rommetveit, 2000).  I analysene i dette prosjektet har vi benyttet følgende 
retningslinjer for skillet mellom førspråklig og språklig kommunikasjon: 
Overgangen mellom førspråklig og språklig kommunikasjon kan 
observeres når barnet anvender et verbalt uttrykk (for eksempel ”bil”) 
sammen med en deiktisk gest (for eksempel peker på bilen).  Språklig 
kommunikasjon forutsetter en kombinasjon av to verbale uttrykk i samme 
ytring (to-ordssetning). 
 

 

2.4 Metodevalg 
Gjennom prosjektet har vi ønsket å beskrive forhold ved samspill og 
kommunikasjon i relasjoner som inkluderer barn med døvblindhet eller 
flere funksjonshemninger.  Vi ønsket å innhente data i barnas vanlige 
miljø, under tilnærmet vanlige betingelser.  Prosjektets hensikt og 
problemstilling har motivert anvendelse av en kvalitativ metode i 
datainnsamlingen og analysen.  Den kvalitative tilnærmingen gir mulighet 
for å oppnå en forståelse av sosiale fenomener på bakgrunn av fyldige data 
om personer og situasjoner (Thagaard, 2003).  En kvalitativ tilnærming har 
vært den overordnede metoden i undersøkelsen.  I tillegg til en tekstlig 
presentasjon av analysene har vi kodet noen av dataene slik at de kan 
presenteres i diagrammer og vise kvantitative forhold ved resultatene. 
 

Videokamera og lydopptaker/spiller (minidisk) har vært hyppig benyttede 
redskaper i vår undersøkelse, i tillegg til feltnotater, tester og ulike 
kartleggingsskjema. 
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2.4.1  Utvalget 
Da prosjektet ble igangsatt var det ingen barn med medfødt døvblindhet, 
og relativt få barn med flere funksjonshemninger som hadde fått 
cochleaimplantat i Norge.  Vi ville inkludere alle barn med flere 
funksjonshemninger eller døvblindhet i vår undersøkelse.  Da det er 
Rikshospitalet som foretar CI-operasjoner på barn i Norge, var det naturlig 
å henvende seg dit for hjelp til å komme i kontakt med aktuelle foresatte.  
Rikshospitalet distribuerte invitasjon til deltakelse i prosjektet til foresatte 
som etter sykehusets mening hadde barn som kunne være aktuelle for 
prosjektet.  Invitasjonen (vedlegg 1) inneholdt en beskrivelse av AKS’ 
målgruppe, og ble distribuert i løpet av forprosjektet.  Ved oppstart av 
hovedprosjektet hadde vi kontakt med ni barn.  Gjennom barnas foresatte 
tok vi kontakt med barnas opplæringssteder (vedlegg 2) og innhentet 
tillatelse til å foreta observasjoner, samt til å intervjue personalet.  Da 
videokameraet var hyppig i bruk, og da vi ønsket å filme barna sammen 
med andre barn og voksne i samspills- og kommunikasjonssituasjoner, 
innhentet vi tillatelse til å foreta videoopptak av personalet.  Gjennom 
barnehagene og skolene innhentet vi sammen tillatelse fra de andre barnas 
foresatte.  I tilfeller der andre barns foresatte ikke ønsket at deres barn 
skulle omfattes av videoopptakene, oppholdt barnet seg i et annet rom 
mens vi filmet.  Det ble også tatt hensyn til personale som motsatte seg å 
bli filmet. 
 

Av de ni barna vi hadde kontakt med ved oppstarten på prosjektet, var 
ingen registrert som døvblindfødt.  I løpet av det første prosjektåret fikk et 
døvblindfødt barn et cochleaimplantat.  Da vi ønsket å innhente data også 
om denne gruppen barn, ble dette barnet innlemmet i prosjektet.  I løpet av 
det andre prosjektåret gikk ett barn ut av prosjektutvalget.  Utvalget består 
altså av 10 barn selv om vi både ved prosjektstart og prosjektslutt har 9 
barn i utvalget. 
 

De ti barna var alle forskjellige med hensyn til hvilken type 
funksjonshemning de hadde i tillegg til hørselshemningen.  De fungerte på 
forskjellige nivå, både kognitivt – fra dyp mental retardasjon til 
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aldersadekvat kognitiv funksjon, språklig, motorisk og sosialt.  Barna var 
bosatt på ulike steder over hele landet, og hadde ulike opplæringstilbud: 
vanlige barnehager og skoler, og barnehager og skoler spesielt tilrettelagt 
for barn med funksjonsvansker.  Det yngste barnet var om lag 2 år ved 
prosjektstart.  Det eldste barnet var om lag 11 år ved prosjektslutt.  Det 
innebærer at vi har innhentet opplysninger om barn i alderen 2 - 11 år. 
 

2.4.2  Prosjektbesøkene 
Observasjoner av barna har blitt foretatt i deres respektive 
opplæringsmiljø.  Ved hvert besøk deltok prosjektleder og en 
prosjektmedarbeider.  Noen av barna hadde et delt opplæringstilbud, 
mellom to barnehager eller to skoler.  Vi har valgt å besøke det 
opplæringsmiljøet barnet oppholdt seg mest i.  Intervjuer av personale har 
blitt foretatt i barnehagen eller på skolen, mens foresatte har blitt intervjuet 
hjemme eller på barnets opplæringssted.  Ett av intervjuene ble foretatt på 
AKS.  Det er gjennomført fire prosjektbesøk hos hvert barn i løpet av 
prosjektet: to besøk i 2004, ett i 2005 og ett i 2006.  De første besøkene 
hadde en varighet på to dager, senere besøk varte én dag.  I forbindelse 
med besøkene har foresatte og personale fått tilbakemeldinger om 
aktivitetene ved besøkene, våre inntrykk av barna og foreløpige resultater 
fra analysene vedrørende det enkelte barnet, etter hvert som de har 
foreligget.  I oppsummeringsmøter ved hvert besøk har vi hatt anledning til 
å finne ut om vi har observert såkalte karakteristiske situasjoner, ”en vanlig 
dag”, eller om våre observasjoner beskrev uvanlige hendelser.  Da vi ikke 
hadde anledning til å følge barna over lengre tid ved hvert besøk, var vi 
avhengige av denne tilbakemeldingen fra de som kjente barnet godt. 
 

Fire av opplæringsmiljøene mottok rådgivningstjenester fra AKS 
vedrørende barnet i prosjektutvalget.  AKS ønsket å sette et klart skille 
mellom hvilke aktiviteter som inngikk i prosjektet, og hva som var 
rådgivningstjenester.  Det var derfor ikke de samme personene som utførte 
de ordinære tjenestene, og som inngikk i prosjektgruppa.  I samråd med 
foresatte og opplæringsstedet ga prosjektgruppa informasjon om hvilke 
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tilbakemeldinger som var blitt gitt, til vedkommende rådgivere i AKS.  
Rådgivningstjenestene fra AKS kunne derfor fremstå som helhetlig og 
samlet, og det ordinære rådgivningsarbeidet kunne dra nytte av prosjektets 
observasjoner og erfaringer.  I noen tilfeller er det, i samråd med foresatte 
og opplæringsstedet, gitt informasjon fra prosjektets datainnsamling til 
andre instanser som har vært involvert i tjenester til kommunen: 
audiopedagogen i fylket, kommunal spesialpedagog, andre 
kompetansesentra som ga rådgivningstjenester.  Prosjektbeskrivelsen har 
blitt delt ut til interesserte ved etterspørsel, samt til foresatte og 
opplæringsstedene.  Brev med opplysninger om aktiviteter i 
prosjektbesøket ble sendt på forhånd til foresatte, opplæringssted og i noen 
tilfeller til kommunal spesialpedagog.   
 

 

2.5. Datainnsamling 
Innsamling av data har foregått ved intervju av barnas foretatte og 
personale ved opplæringsstedene, ved kartlegging og testing av barn, og 
ved ulike typer observasjoner. I det følgende gjør vi rede for de ulike 
metodene. 
 

2.5.1  Intervju  
Prosjektplanen gjør rede for gjennomføring av strukturerte og 
halvstrukturerte intervju for å samle informasjon om barnas 
kommunikative, sosiale og emosjonelle utvikling, samt om deres 
opplæringsmiljø.  Både det strukturerte intervjuet, Vineland Adaptive 
Behavior Scales, og det halvstrukturerte intervjuet med intervjuguide var 
tenkt gjennomført en gang pr år gjennom prosjektperioden.  Begrunnelsen 
for å gjenta det samme spørreskjemaet, Vineland, var at vi ønsket å følge 
barnas utvikling gjennom tre år for å beskrive eventuelle endringer i deres 
funksjon. I løpet av det første prosjektåret ble det foretatt en dreining av 
prosjektets målsetting mot en mer deskriptiv analyse.  Vi erfarte dessuten 
at vi var i ferd med å samle inn mer data enn vi hadde kapasitet til å 
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analysere.  Vi gjennomførte derfor færre intervjuer, med ulik vinkling.  
Både halvstrukturerte og strukturerte intervju er foretatt.  Vineland ble 
gjennomført en gang i løpet av prosjektperioden.  Resultatene herfra ble 
brukt i utarbeidelse av casebeskrivelser. 
 

Gjennomføring av intervjuene 
Det er i prosjektperioden gjennomført ett strukturert intervju av barnas 
foresatte, to halvstrukturerte intervju med barnas foresatte og tre 
halvstrukturerte intervju med personale i barnehagene og skolene.  De 
halvstrukturerte intervjuene har blitt gjennomført en gang årlig, som 
planlagt, men tema i intervjuene har variert noe fra gang til gang.  
Personalet har blitt intervjuet om barnas opplæringsmiljø, barnas 
kommunikative, språklige, sosiale/emosjonelle og motoriske funksjon, 
samt personalets forventninger til barnas utbytte av cochleaimplantatet.  
Foresatte er intervjuet om det samme som personalet, bortsett fra om 
opplæringsmiljøet.  Det ble foretatt prøveintervju med støtte i Vineland og 
intervjuguidene. 
 
Intervjuene ble foretatt i barnas hjem og i opplæringsmiljøene.  Tid og sted 
for intervjuene ble i stor grad valgt av informantene, slik at vi unngikk 
forstyrrelser.  Det ble satt av mellom ett kvarter og halvannen time til 
intervjuene, avhengig av hvor mange spørsmål som var forberedt.  
Samtlige intervju ble gjennomført som en samtale.  Intervjueren tok 
utgangspunkt i intervjuguiden og spørreskjemaet, og kom med 
oppfølgingsspørsmål og tolkende kommentarer i tillegg.  På denne måten 
ble kunnskapen som ble innhentet gjennom de halvstrukturerte intervjuene 
produsert gjennom den interpersonlige kontakten i intervjusituasjonen 
(Kvale, 1997).  For å sikre en mest mulig lik gjennomføring av intervjuene 
valgte vi at en av prosjektmedarbeiderne skulle foreta alle intervjuene.  Av 
praktiske hensyn ble likevel to av intervjuene gjennomført av en annen 
prosjektmedarbeider. 
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Valg av informanter 
Prosjektgruppa har i hovedsak valgt å intervjue både foresatte og personale 
om de samme temaene.  Dette er valgt for å sikre oss et bredest mulig 
inntrykk av barna.  Det er vår erfaring at barn viser ulik fungering i ulike 
miljø.  Av hensyn til prosjektets omfang har vi likevel begrenset 
informasjonsinnhentingen.  I tilfeller der barna har delt tilbud mellom flere 
opplæringsmiljø har vi som tidligere nevnt valgt å besøke ett av 
opplæringsmiljøene, og vi har valgt bort eventuelle avlastningsmiljø og 
andre informanter.  
 
Ved det første intervjuet av foresatte oppfordret vi begge foresatte til å 
delta.  Flere av de første intervjuene ble likevel gjennomført med en av de 
foresatte.  Ved det neste intervjuet ba vi om å få snakke med bare en 
foresatt.  Flere av andregangsintervjuene ble likevel gjennomført med 
begge foresatte.  I barnehagene og skolene ba vi om å få intervjue den 
pedagogen vi eller virksomhetsleder tenkte hadde best forutsetning for å 
svare på spørsmålene.  I noen tilfeller var dette barnets spesiallærer, 
morsmålslærer eller ekstra førskolelærer med ansvar for barnet.  I andre 
tilfeller var det kontaktlærer eller klassestyrer.  I det første intervjuet av 
personalet ba vi om å få snakke med to personer, pedagogisk leder eller 
kontaktlærer og den pedagogen som hadde mye med barnet å gjøre.  Noen 
av de første intervjuene ble gjennomført med én pedagog.  Ved de neste 
intervjuene ba vi om å snakke med en av pedagogene.  Hvem av 
pedagogene som ble intervjuet var avhengig av spørsmålene.  Tre av barna 
byttet miljø fra barnehage til skole i løpet av prosjektperioden.  I to av 
disse tilfellene var likevel en av de intervjuede pedagogene den samme 
både i barnehagen og i skolen.   Noen av barna har fått deler av sitt 
spesialpedagogiske tilbud av en ambulerende spesialpedagog.  En av disse 
er blitt intervjuet. 
 

Tema for intervjuguidene 
Våren 2004 ble foresatte og personalet intervjuet om barnas språklige, 
hørselsmessige, sosiale og motoriske fungering, og om informantenes 
forventninger til videre utvikling på disse områdene.  Vi har samtalt om 
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barnas emosjonelle fungering, spesielt i forhold til lyd, og om hvordan det 
tekniske utstyret fungerte og ble akseptert av barna.  Personalet ble i tillegg 
bedt om å beskrive opplæringstilbudets pedagogiske plattform, tanker 
omkring organisering og tilrettelegging for klassen, samt innhold og 
organisering av tilbudet til det aktuelle barnet. Intervjuguidene finnes i 
vedleggene 3 og 4. 
 
Høsten 2004 ble personalet intervjuet om kommunikasjonsmiljøet i 
avdelingen eller klassen.  Intervjuet ble innledet med en refleksjon 
omkring ulike former for kommunikasjon, med utgangspunkt i en 
kommunikasjonssirkel som er i bruk ved AKS.  Det forelå ikke en 
intervjuguide, men informantene fikk tilsendt en orientering om hva 
samtalen ville dreie seg om.  Orienteringen og kommunikasjonssirkelen 
finnes i vedleggene 5 og 6. 
 
Våren 2006 ble foresatte og personalet intervjuet om barnas fungering med 
hensyn til samspill, kommunikasjon og språk.  Det ble utarbeidet to ulike 
intervjuguider ut fra det vi allerede visste om barnas fungering på disse 
områdene.  Intervjuguidene finnes i vedleggene 7 og 8. 
 

Transkripsjon av intervjuene 
Det ble foretatt lydopptak av intervjuene.  I to tilfeller sviktet teknikken 
slik at lydopptaket ble spolert. I begge tilfellene ble det tatt notater under 
intervjuet.  Ved det strukturerte intervjuet ble lydopptaket benyttet for å 
kvalitetssikre utfyllingen av spørreskjemaet.  Denne delen av intervjuet ble 
ikke transkribert.   
 
Av hensyn til formålet med intervjuene og anonymisering ble det valgt å 
notere det informantene sa i bokmålsform.  Spesielle dialektord er erstattet 
med mer konvensjonelle ord.  Pauser, tonefall og emosjonelle aspekt ved 
samtalene, som latter, er ikke markert i transkripsjonene.  Gjentagelser og 
selvkorrigeringer er også utelatt.  Ved sitater gjengitt i rapporten er 
utsagnene gjengitt i en sammenhengende form. 
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Analyse 
Informasjon fra Vineland Adaptive Behavior Scales ble analysert ved hjelp 
av AGS Survey Assist, et elektronisk analyseverktøy tilpasset Vineland.  
Vineland er et spørreskjema som benyttes for å kartlegge barnets 
kommunikative, språklige, sosiale og motoriske funksjonsnivå.  Det 
utarbeides en totalskåre som vanligvis korrelerer med andre kognitive 
tester (Sparrow et al., 1984).  Resultatene fra Vineland ble brukt sammen 
med resultatene av andre observasjoner og tester i utarbeidelsen av 
casebeskrivelsene. 
 

De halvstrukturerte intervjuene er analysert hovedsakelig etter en 
hermeneutisk innfallsvinkel, hvor en tematisk fortetting og en dypere 
meningstolkning er foretatt (Gudmundsdottir, 1997; Kvale, 1997).  
Transkripsjonene har blitt gjennomgått i sin helhet.  Svarene er blitt 
bearbeidet slik at vi har fått en oversikt over hvilke svar vi har fått på de 
ulike spørsmålene.  Vi har valgt å kommentere utvalgte sitater eller 
inntrykk fra gjennomlesingen.   
 

Informasjon fra intervjuene foretatt våren og høsten 2004 ble innarbeidet i 
casebeskrivelsene.  Beskrivelsene ble utarbeidet som 
bakgrunnsinformasjon i forhold til senere samtaleanalyser og analyser av 
kontaktformer.  Vi ønsket likevel å innhente informasjon om barnas 
kommunikative og språklige fungering på slutten av prosjektperioden, og 
innhentet opplysninger om dette i intervjuer våren 2006.  Resultater fra 
disse intervjuene er gjengitt sammen med en sammenfatning av 
casebeskrivelsene og inntrykk fra observasjonene, i kapittel 3.  
 

2.5.2  Kartlegging og testing 
Ulike verktøy for systematisk observasjon har inngått i datainnsamlingen, 
for komplementære beskrivelser.  For å kartlegge talespråklige ferdigheter 
har vi gjennomført observasjoner ved hjelp av Norsk Fonemtest og 
Reynells språktest for de av barna som fungerte på et språklig 
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kommunikasjonsnivå.  Det ble tatt opptak av lyd eller lyd og bilde i 
forbindelse med den språklige kartleggingen, til bruk i senere analyse. 
 
Kartlegging av språklige funksjoner ved hjelp av testing ble foretatt høsten 
2004.  For å beskrive barnas kognitive funksjonsnivå ble det gjennomført 
kognitive tester.  To psykologer fra AKS gjennomførte testing ved hjelp av 
Bayleys Scales of Infant Development, eller Snijder-Oomen test (SON).  
Leiter test ble brukt i tillegg til SON i enkeltilfeller.  En del av den 
kognitive testingen ble gjennomført på AKS, den øvrige testingen ble 
gjennomført på barnas hjemmeskole/-barnehage.  Kartlegging av kognitiv 
funksjon ved hjelp av testing ble foretatt våren 2004.   
 
Bayley-testen gir ikke grunnlag for en spesielt differensiert 
funksjonsprofil. Erfaringsmessig vet vi imidlertid at barna i AKS’ 
målgruppe kan ha større spennvidde i sitt funksjonsområde enn det som 
forventes hos ”vanlige” barn. Funksjonsnivået kan variere med personer 
barnet er sammen med, og det kan variere med situasjoner barnet er i. 
Barnet kan også ha tilegnet seg en rekke ferdigheter blant annet gjennom 
mange gjentakelser i hverdagslivet. Totalt sett innebærer dette at barna i 
vår målgruppe kan fungere et godt stykke over den beregnede 
gjennomsnittlige funksjonsalderen i noen situasjoner, og de kan også 
fungere noe under dette gjennomsnittet. 
 

I forbindelse med en funksjonell vurdering av barnas hørsel har vi benyttet 
SIR (Speech Intelligibility Rating scale), som vurderer barnets 
taleforståelighet, og CAP (Categories of Auditive Performance), som 
vurderer barnets auditive funksjonsevne.  Disse to kartleggingsskjemaene 
er utviklet spesielt med tanke på bruk overfor barn med cochleaimplantat, 
og gir en enkel oversikt over barnets utvikling etter at de har fått 
implantatet. 
 
I tillegg til egen kartlegging har vi innhentet kartlegging og opplysninger 
samlet av andre, blant annet hørselsvurdering foretatt ved Rikshospitalet, 
rapporter fra barnas fysioterapeuter, barnas individuelle opplæringsplaner 
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og ett av observasjonsskjemaene ”Observasjon av lek og kommunikasjon i 
de første utviklingsår” av Liv Vedeler, og ”Observasjon av forutsetninger 
for lek og aktivitet” av Mette Tafjord.  Ansvarlig pedagog i barnets 
barnehage eller skole ble bedt om å fylle ut det av de to nevnte 
observasjonsskjemaene som etter deres vurdering var best egnet til å 
beskrive barnet.  Opplysningene fra andres kartlegging er nyttet til å 
kvalitetssikre våre egne observasjoner, samt innarbeidet i beskrivelsen av 
barna. 
 

2.5.3  Observasjoner 
Prosjektmedarbeiderne har fulgt barna i flere situasjoner i løpet av 
observasjonsdagen.  Vi har ønsket å se barna i flere kommunikative og 
sosiale sammenhenger.  Vi har ikke observert barna i strukturerte 
situasjoner med få deltakere, som enetimer.  Vi hadde på forhånd gitt 
uttrykk for at vi ikke ønsket noen spesiell tilrettelegging med tanke på vår 
tilstedeværelse, men at vi tvert imot ønsket å overvære en ”vanlig dag” i 
barnehagen og på skolen.  Barna i prosjektutvalget er ofte observert av 
personer utenfra opplæringsstedet, som fagpersoner fra PPT, 
habilteringstjeneste, fysioterapitjeneste eller kompetansesentra.  Vi 
opplevde ikke at vår tilstedeværelse virket forstyrrende på de miljøene vi 
besøkte, selv ikke når vi flittig benyttet videokameraet.  Tvert imot virket 
det som om både barn og voksne var vant til å bli observert, og det virket 
som om de raskt vente seg til vår tilstedeværelse.   
 
I løpet av observasjonsdagen ble det tatt notater, for støtte til senere 
analyse.  Det ble notert fra episoder som ikke ble videofilmet, og det ble 
notert fra samtaler med personale og foresatte.  I situasjoner hvor 
videokameraet ble benyttet ble det notert ned forhold som ikke ble fanget 
opp av kameraet, men som kunne ha betydning for den senere analysen. 
 

TPBA 
Det var ønskelig å observere barna i naturlig samhandling med andre barn 
og voksne i opplæringsmiljøet.  I slike situasjoner ville vi observere barnas 
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lek.  Vi benyttet deler av et observasjonsverktøy kalt Transdiciplinary 
Play-Based Assessment (TPBA).  Den delen vi valgte ut, vurderer barns 
lekeferdigheter i lek med andre barn.  Observasjonsskjemaet ble fylt ut 
umiddelbart etter observasjonen.  Registreringen ble drøftet blant de to 
prosjektmedarbeiderne som hadde observert barnet.  I løpet av 
prosjektbesøket ga vi tilbakemelding om observasjonene til personale og 
foresatte.  På den måten fikk vi et inntrykk av hvorvidt vi hadde observert 
typiske lekesituasjoner eller ikke.  
 

Hørselsvurdering 
I løpet av prosjektperioden har vi innhentet Rikshospitalets vurdering av 
barnas hørselsfunksjon, målt ved taleoppfattelse.  Med bakgrunn i vår 
forforståelse antok vi at det ville være behov for å beskrive barnas 
funksjonelle hørsel ut fra andre lyder enn talelyder.  Som et supplement til 
beskrivelsene fra Rikshospitalet, og til informasjonene innhentet ved 
intervjuene, har vi utarbeidet et observasjonsdesign som vurderer hvordan 
barn oppdager, diskriminerer, identifiserer og forstår ulike lydinntrykk.  
Ved hjelp av en mobiltelefon og ferdig innspilte omgivelseslyder og 
musikk, observerte vi hvordan barnet viste oppmerksomhet overfor lydene, 
hvordan de utforsket lyd og lydkilde, hvordan de navnga lydene og 
hvorvidt lydene ble et element i en lek.  Observasjonene foregikk i 
situasjoner der barnet, to prosjektmedarbeidere og i noen tilfeller en fra 
personalet var tilstede.  Den ene prosjektmedarbeideren gikk inn i et 
samspill eller en samtale med barnet, mens den andre medarbeideren 
igangsatte ulike lyder fra mobiltelefon og minidisk.  Det ble foretatt 
videoopptak av situasjonen.  Opptakene ble senere notert og analysert.  
Metoden er presentert i kapittel 4. 
 

”Måte å ta kontakt på” 
Vi ønsket å beskrive hvilke kontaktformer som var i bruk i 
opplæringsmiljøene.  Vi kjente ikke til egnede redskaper som kunne fange 
opp de aspektene vi ønsket å belyse.  Ut fra vår forforståelse hadde vi 
behov for en finmasket kartleggingsmetode som var egnet til å fange opp 
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små endringer i personenes handlinger og atferd.  Redskapet måtte egne 
seg til mikroanalyse, og inneholde flere kategorier for kontaktformer enn 
vi hadde sett i andre kartleggingsverktøy.  Vi valgte å forsøke å utarbeide 
et eget verktøy.  Som arbeidstittel på verktøyet valgte vi betegnelsen ”Måte 
å ta kontakt på”. Denne betegnelsen er nå endret til ”Kartlegging av 
kontaktformer”.  For å beskrive kontaktformene som var i bruk, ble det 
foretatt videoopptak gjennom hele observasjonsdagen.  Det var ønskelig å 
fange opp situasjoner hvor barn eller voksne tok kontakt med hverandre 
etter at de ikke hadde hatt kontakt på en stund.  Ved gjennomgang av 
videoopptakene har vi registrert henvendelser til og fra de observerte 
barna.  Observasjonene er registrert i skjema som er konstruert, og flere 
ganger endret, i løpet av prosjektperioden.  Vi anser ikke arbeidet med å 
utforme et tilfredstillende registreringsskjema som ferdigstilt, men 
presenterer arbeidet som et innspill i forhold til å utarbeide gode 
observasjonsmetoder for barn som hovedsakelig anvender andre 
kommunikasjonsformer enn sine jevnaldrende.  Videoopptak for 
registrering av kontaktformer ble foretatt ved tre prosjektbesøk; vår og høst 
2004, og høst 2005.  Metoden er nærmere presentert i kapittel 5. 
 

”Fast lekesituasjon” 
I tillegg til observasjoner av lekeferdigheter og kontaktformer ønsket vi å 
studere nærmere hvordan samtalepartnerne samarbeidet om tematisk 
utvikling i samspills- og kommunikasjonsepisoder.  Vi ønsket å konstruere 
en lekesituasjon som kunne gjentas ved senere besøk.  Våre erfaringer fra 
forprosjektet tilsa at flere av barna i utvalget best viste sine samspills- og 
kommunikasjonsferdigheter i samspill med voksne.  Flere av barna i 
utvalget deltok i få samspillsituasjoner med andre barn.  Vi ønsket å 
beskrive situasjoner der dialogen kunne bli så avansert som mulig, og 
valgte derfor å observere samspillsituasjoner der det ene barnet og en 
voksen deltok.  Lekesituasjonen var tenkt å inneholde et forsøk på å skape 
kontakt kun ved hjelp av lyd.  Den voksne skulle prøve å få barnets 
oppmerksomhet ved å banke på en dør eller lignende, eller ved å bruke 
stemmen mens hun var utenfor barnets synsfelt.  Hensikten med dette var å 
måle over hvor stor avstand det var mulig å etablere kontakt kun ved hjelp 
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av lyd.  Dette ble prøvd i halvparten av lekesituasjonene, men viste seg 
vanskelig å gjennomføre uten en strengere regi enn vi hadde lagt opp til.  
Vi gikk derfor bort fra denne måten å initiere samspillet på.   
 
Da vi i begynnelsen hadde flere hensikter med lekesituasjonene, og 
gjennomføring krevde at den voksne i situasjonen husket å inkludere de 
elementene vi ønsket å ta med, valgte vi at en av prosjektmedarbeiderne 
skulle være den voksne som deltok i lekesituasjonene.  Den største risikoen 
ved en slik fremgangsmåte er at barnet ikke tar i bruk all sin kompetanse 
sammen med en som er fremmed, med andre ord at barnet ikke viser seg 
fra sin beste side.  Om vi hadde valgt å observere barnet sammen med en 
av personalet, kunne vi risikere at den voksne ville oppleve ubehag ved å 
bli observert, og at dette igjen ville spille inn på kvaliteten av situasjonen.  
Det kan være krevende å skulle få til et godt samspill med et barn når man 
blir videofilmet, og man vet at samspillet vil bli nøye analysert og inngå i 
en større undersøkelse.  I og med at prosjektmedarbeiderne har lang 
erfaring i å delta i samspill og lek med barn med døvblindhet og flere 
funksjonshemninger, og at prosjektmedarbeiderne kjente noen av barna i 
utvalget fra tidligere kontakt, vurderte vi at det kunne la seg gjøre å 
observere barnet sammen med prosjektmedarbeideren uten at det hadde for 
stor negativ innvirkning på resultatet av analysen. Ut fra en helhetlig 
vurdering valgte vi å observere barnet i samspill med en mer eller mindre 
fremmed voksen, med de ulempene dette kunne innebære.  Det ble foretatt 
videoopptak av lekesituasjonene, og utvalgte samspillsepisoder ble 
analysert etter rammer for samtaleanalyse.  Metoden er nærmere presentert 
i kapittel 6.   
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KAPITTEL 3 

Deltagerne i prosjektet  

Ut fra innsamlet informasjon om barna gjennom observasjoner, testing og 
kartlegging, intervju med pedagoger og foresatte samt innhenting av andres 
beskrivelser i form av rapporter, individuelle læreplaner og utredninger, 
har vi utarbeidet beskrivelser av hvert enkelt barn i prosjektutvalget.
Datainnsamlingen til casebeskrivelsene ble avsluttet våren 2005.
Casebeskrivelsene er lest av foresatte og pedagoger, for eventuelle 
endringer og godkjenning. Casebeskrivelsene beskriver barna som er med i 
prosjektutvalget, og er, sammen med våre vurderinger, uttrykk for 
kunnskapen vi har utviklet gjennom dette prosjektet.  Av hensyn til 
anonymisering er selve casebeskrivelsene ikke gjengitt i rapporten. 

Etter å ha utarbeidet casebeskrivelsene innhentet vi ytterligere 
opplysninger ved intervju av foresatte og personale våren 2006.  På dette 
tidspunktet var det 9 barn i prosjektutvalget.  Noen av informantene kom 
med tilleggsopplysninger utenfor det tema som ble angitt i intervjuguiden, 
men som var tema ved forrige intervju.  Det virket som om informantene 
hadde observert og reflektert videre siden forrige gang, og nå benyttet 
anledningen til å supplere opplysningene til oss.  Vi tolker dette som 
bekreftelser på at spørsmålene i forrige intervju var relevante for 
informantene.

De ti barna er forskjellige på mange måter, som art og grad av 
tilleggsvansker, alder ved cochleaimplantasjon, sosial, kommunikativ, 
språklig, kognitiv og motorisk fungering, samt hvor de får sitt 
opplæringstilbud.  Det er derfor vanskelig å si noe generelt om 
prosjektutvalget som gruppe.  Vi ønsker likevel å gi en samlet oversikt 
over noen av temaene fra datainnsamlingen for å gi inntrykk av hvilken 
bredde utvalget representerer.  Dette kapitlet inneholder resultat fra 
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b  (lar dokka, og så den andre dokka, hoppe på hodet til 
  krokodilla. Ride-dokka faller av krokodilla.  Cato ser 
  leke?forskrekka på Line) 

40a  L: åh # er mannen slem 
    b  # ja, mannen sparka og krokodilla ph RAMLA ramla 
    c   og jenta RAMLA ramla 
    d  #2 stakkar
    e  krokodilla fikk ikke være med
41 C: (viser Line e av dokkene.  Gir en dokke til Line) KOM 
42a  L: skal den komme alene?
    b   krokodilla må være hjemme?
    c   ja, ja (kaster krokodilla vekk) 
    d   ferdig 
    e  (beveger dukka mot Catos dokker) gå, gå, gå, gå, gå
    f  tripp, trapp, tripp, trapp [GÅ GÅ GÅ GÅ] 
43 C: (beveger en av dokkene) 
44a  L: gå, gå, gå 
    b  tripp, trapp, tripp, trapp [GÅ GÅ GÅ GÅ] 
45 C: u: u (lar en av dokkene stå foran Lines dokke) 
46 L: <hei mann, hva skal vi gjøre nå?> 
47 C: (bøyer beina på den ene dukka, prøver å sette den på 

  golvet) : (ser på Line) 
48a  L: var det vanskelig å få henne til å sitte?
    b  (rører på dokka slik at den sitter) sånn 
49 C: (setter den andre dokka på golvet) 
50 L: og mannen kan sitte
51 C: KOM (med begge hender) (rører på Lines dokke, ser på 

  Line)  
(bøyer beina på Lines dokke) 

52a  L: å, jenta skal stå 
    b   skal hun sitte også? 
    c  jah 
53 C: (setter Lines dokke på golvet) 
54 L: de tre skal sitte sammen 
55a  C: (nikker) 
    b   HEI, HEI 
    c   VENT 
    d   FØRST SITTE-I-RING 
    e   HETE HVA-DA? 
    f   GYMSALEN, JA 
    g  (ser på assistent) GYMSALEN 
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observasjoner, testing og intervjuer foretatt gjennom hele prosjektperioden.  
Resultatene er sortert etter tema. 
 
 

3.1 Presentasjon av barna 
Vi gir her en presentasjon av noen forhold vedrørende barna i 
prosjektutvalget.  Bakgrunnsforhold som fødselsår, hvilke andre 
funksjonshemninger barna har i tillegg til hørselshemningen, når mistanke 
om hørselshemningen oppsto og alder ved operasjon er beskrevet.  Vi har 
også beskrevet barnas opplæringstilbud, blant annet i forhold til 
personalets kompetanse, gruppestørrelse og hvilke metoder som er benyttet 
i opplæringen. 
 

3.1.1  Alder 

Figur 3: fordeling i forhold til fødselsår
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Barna i utvalget er født 
mellom 1995 og 2002.  
En fordeling i forhold 
til fødselsår finnes i 
figur 3.  Da prosjektet 
startet4, i januar 2004, 
var barna mellom 1 år 
9 mnd og 8 år 6 mnd.  
Ved siste 
datainnsamling, mars 
2006, var det ni barn i 
utvalget.  De var da mellom 5 år 6 mnd og 10 år 8 mnd.  
 

3.1.2  Tilleggsvansker 
Barna i utvalget har en eller flere funksjonshemninger i tillegg til sin 
hørselshemning (se faktarute).  Disse opptrer i større eller mindre grad hos 
                                        
4 Da prosjektet startet var det ni barn i utvalget.  Det tiende barnet, som kom til etter ett år, er 
tatt med i figuren som illustrerer alder ved prosjektstart. 
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Faktarute: Tilleggsvansker i utvalget 
 
Cerebral parese 
Motoriske vansker  
Mental retardasjon 
Syndromer (Downs, andre) 
Mage/tarm problematikk 
Epilepsi 
Luftveisproblematikk 
Spesifikke språkvansker 
Hjerteproblematikk 
Synsvansker  
Andre vansker 

barna.  Noen barn sitter i rullestol, 
andre har tilnærmet full motorisk 
førlighet.  Flere har balanseproblemer.  
Mental retardasjon finnes i varierende 
grad hos de fleste av barna i utvalget, 
men ikke hos alle.  Noen få barn viser 
aldersadekvat kognitiv funksjon.  
Mage/tarmproblematikk forekommer 
hos noen få barn.  Disse har i perioder 
store smerter, har lange og hyppige 
sykehusopphold og får føde gjennom 
sonde i magen.  Synsvansker forekommer også i varierende grad.  Ett av 
barna i utvalget har døvblindhet.   
 

3.1.3  Fra mistanke om hørselshemning til bekreftelse 
I flere av tilfellene var det barnas foresatte som fattet mistanke om at 
barnet var hørselshemmet, men i noen tilfeller ble hørselstapet oppdaget 
ved rutinekontroller ved sykehus.  Barna var mellom 0 mnd (nyfødt) og om 
lag 2 år da mistanke om hørselshemning oppsto.  For de fleste av barna 
opplyste informantene at mistanke om hørselshemning oppsto før barnet 
fylte ett år.  Et anslått gjennomsnitt er 9,3 mnd.  Hørselstapet ble i noen 
tilfeller bekreftet samtidig med at mistanken oppsto.  Dette gjelder de 
tilfellene der mistanken oppsto i forbindelse med en rutinekontroll ved et 
sykehus.  Barna var mellom 0 mnd (nyfødt) og over 5 år da bilateral 
døvhet ble bekreftet ved et sykehus.  Ventetiden fra mistanke til bekreftelse 
varierer mye.  En anslått gjennomsnittlig ventetid viser seg å være 9,4 
mnd. 
 
I sin kartlegging av de hundre første barna i Norge med cochleaimplantat, 
viser Wie (2005) at barnas gjennomsnittsalder ved første mistanke om 
hørselshemning var 9,3 mnd.  Ventetid fra mistanke til bekreftende 
diagnose var i gjennomsnitt 6,3 mnd.  Om en sammenholder opplysninger 
fra vårt prosjekt med Wies undersøkelse, ser vi at barnas alder ved 
mistanke om hørselshemning er lik, men at det ser ut til at foresatte i vårt 
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utvalg har ventet lengre på å få mistanken bekreftet enn foresatte i Wies 
undersøkelse. 
 

3.1.4  Alder ved operasjon 

Figur 4: alder ved operasjon
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Barna i utvalget var 
mellom 1 år 11 mnd 
(1,9 år) og 6 år 6 mnd 
(6,5 år) ved første 
gangs 
cochleaimplantasjon.  
Operasjonene ble 
foretatt mellom 1999 
og 2004.  Figur 4 viser 
alder ved første 
operasjon hos barna i 
utvalget.  Som vi ser av 
figuren, var ett barn 
under 2 år ved operasjonen, 5 av barna var mellom 2 og 3 år, mens 4 av 
barna var over 3 år da de fikk cochleaimplantatet. To av barna er re-
operert.  To barn hadde fått to cochleaimplantat ved siste datainnsamling, 
flere sto da på venteliste for å få sitt andre implantat.  Alle barna i utvalget 
har brukt høreapparat i kortere eller lengre tid før CI-operasjonen. 
 
Statistikk vist på hjemmesiden til CI-teamet ved Rikshospitalet viser at av 
alle barn som er implantert ved Rikshospitalet før 01.01.05, var de fleste 
mellom 2 og 3 år ved operasjonen (Rikshospitalet, 2005).  Wie (2005) 
viser til at de fleste prelingvalt døve barna som ble operert før mai 2001 
var omkring 3 år ved implantasjon.  Det er to barn i vårt utvalg som fikk 
cochleaimplantat i samme tidsrom som utvalget til Wie.  Disse to var om 
lag 2 år 4 mnd ved operasjonen.  Ett av de barna som var over 6 år ved CI-
operasjonen, var over 5 år ved bekreftende diagnostisering.  Dette barnet 
har muligens hatt et progredierende hørselstap. 
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3.1.5  Opplæringssted 
Barna i utvalget var fordelt ved ulike opplæringssteder.  Ved prosjektstart5 
gikk seks av barna i barnehage, mens fire barn gikk på skole.  Ved siste 
datainnsamling gikk sju av barna på skole, mens to av barna gikk i 
barnehage.  Ett av disse to barna hadde utsatt skolestart.  Fordeling i 
forhold til ulike opplæringssteder er vist i tabell 1. 
 
 opplæringssted        2004 2006
 vanlig barnehage    2 1 
 vanlig barnehage forsterket for hørselshemmede  2 1 
 delt tilbud mellom vanlig barnehage og barnehage for 
hørselshemmede 1  
 forsterket barnehage, alle typer vansker   1  
 vanlig skole    1 3 
 vanlig skole med klasse for hørselshemmede  1 1 
 spesialskole    1 1 
 delt tilbud mellom vanlig skole og skole for 
hørselshemmede 1 2 
 sum         10 9 
Tabell 1: oversikt over opplæringssted 
 

I løpet av prosjektperioden har ett barn gått fra delt tilbud mellom vanlig 
barnehage og barnehage for hørselshemmede, til delt tilbud mellom vanlig 
skole og skole for hørselshemmede.  To barn har gått fra vanlig barnehage 
til vanlig skole.  Seks av barna har deltidsopphold ved en barnehage eller 
skole for hørselshemmede noen få uker i året, i tilknytning til foresattes 
opplæring i tegnspråk.  De aller fleste barna i utvalget har mulighet til å 
være sammen med vanlige hørende barn i hele eller deler av 
opplæringstiden.   
 
 
 

                                        
5 Ved prosjektstart var det ni barn i utvalget.  Det tiende barnet, som kom til etter ett år, er 
regnet med i tabellen, ut fra det opplæringsstedet hun var tilknyttet da prosjektet startet.  Ved 
siste datainnsamling var det igjen ni barn i utvalget. 
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Ved intervju av personalet har vi fått opplysninger om den faglige 
bakgrunnen til personalet som var ansvarlig for barnas opplæringstilbud.  
Opplysningene ble innhentet ved prosjektstart.  Om lag halvparten av 
barna i utvalget fikk opplæring direkte av audiopedagog, i hele eller deler 
av opplæringstilbudet.  Resten av barna i utvalget fikk opplæring av 
pedagog som mottok veiledning av audiopedagog.  Frekvens på veiledning 
varierte fra en gang i uka til to ganger i halvåret.  Om lag halvparten av 
barna fikk opplæring av personer med formell tegnspråkutdanning.  Noen 
få barn fikk opplæring av personer med tegnspråk som førstespråk (de var 
selv døve, eller hadde døve foreldre). 
 
De fleste barna i utvalget fikk 1:1-oppfølging gjennom store deler av dagen 
i barnehagen eller på skolen.  Barna ble fulgt tett opp av støttepedagoger 
eller ekstra assistenter, som var i tillegg til den ordinære bemanningen i 
avdelingene eller klassene.  De barna som ikke ble fulgt av støttepedagog 
eller egen assistent, var i små grupper på 2 til 7 barn. 
 
Ved andre datainnsamling, høsten 2004, ble det innhentet opplysninger om 
hvor mange barn eller elever det var i avdelingen eller klassen til barna i 
utvalget, om det var andre barn med cochleaimplantat i barnehagen eller på 
skolen, om barna i utvalget fikk lytte- og artikulasjonstrening, og om det 
pedagogiske opplegget var inspirert av eller bygget på en eller flere 
bestemte metoder.  Resultatet er vist i tabell 2.  Opplysingene gjelder den 
barnehagen eller skolen prosjektgruppa besøkte.  De barna som hadde delt 
tilbud, hadde andre gruppestørrelser i den barnehagen/skolen vi ikke 
besøkte. 
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Gruppe-
/klasse-
størrelse 

Medelev 
med CI 

Lytte-
/artikulasjons-

trening Metode 
jente 7 ja ja  Flere metoder 
gutt 18 ja ja  Karlstad, TEACCH 
gutt 18 ja ja  Karlstad  
jente 23  ja  Magne Nyborg 
jente 17  ja  Karlstad, Jørgen Frost 

gutt 2 ja ja 
 tunghørtmetodikk, 
helordsmetode 

gutt 46 (23)  ja  Flere metoder 
jente 5    Karlstad 
jente 9  ja  Karlstad, TEACCH 
jente 2  ja  Flere metoder 
Tabell 2: forhold ved opplæringssted ved andre datainnsamling 
 
Vi ser av tabellen at to av barna hadde sin gruppe- eller klassetilhørighet 
sammen med ett annet barn.  Disse var imidlertid sammen med flere andre 
barn i korte tidsrom i løpet av uka.  Disse samværene var tidsfestet på 
barnas time- og ukeplan.  Ett barn gikk på en skole som organiserte 
elevene i det de kalte storklasser.  Av hensyn til denne elevens behov var 
denne storklassen delt i to i store deler av uka, slik at eleven ofte hadde 
bare 23 andre elever rundt seg.  Eleven hadde tilgang til et grupperom inne 
i klasserommet, hvor han kunne være alene eller sammen med noen få 
andre elever.  Flere elever hadde tilsvarende muligheter for å være i 
nærheten av klassen, men sammen med noen få andre. 
 
Lytte- og artikulasjonstreningen var i de fleste tilfeller organisert som 
eneundervisning.  For det ene barnet som ikke hadde spesifikk lyttetrening, 
sa pedagogen at man brukte lyd-delen i Karlstadmetoden, og at dette 
inngikk i naturlige situasjoner i løpet av dagen.   
 
Det var få pedagoger som sa at de brukte en bestemt metode uten 
tilpasning.  De fleste sa at de fulgte deler av metoden, eller hadde hentet 
inspirasjon fra metoden.  De pedagogene som ikke oppga én spesiell 
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metode, sa at de hentet ideer fra flere metoder.  Flere av barna hadde 
motorisk trening inkludert i opplæringstilbudet. 
 
 

3.2 Kommunikasjon 
I vurderingen av datamaterialet har det vært vanskelig å skille mellom hva 
som er kommunikasjon, samspill og sosial fungering.  Disse områdene 
henger tett sammen, og opptrer ofte samtidig.  Kommunikasjon og samspill 
observeres i relasjoner, det vil si når barna i utvalget er sammen med 
andre.  I disse relasjonene vil partnernes sosiale ferdigheter og handlinger 
påvirke og påvirkes av hvordan samspillet og kommunikasjonen etableres 
og utvikler seg (Lorentzen, 1998).  Kommunikasjon og språk henger også 
tett sammen.  Vi anser at språklige handlinger er måter å kommunisere på, 
og skiller mellom språklig og førspråklig kommunikasjon. 
 
Under overskriften ”kommunikasjon” har vi samlet beskrivelser av de 
formene for kommunikasjon og språk som forekommer i utvalget.  Vi 
beskriver også hvilken funksjon de kommunikative og språklige 
handlingene kan ha.  Vi har videre gitt en vurdering av barnas språklig 
nivå.  
 

3.2.1  Hvordan barna gjør seg forstått 
På spørsmål om hva barna brukte for å gjøre seg forstått, svarte 
informantene at barna brukte en eller flere språkkoder (tegn eller tale), eller 
at barnet brukte handlinger, gester, kroppsspråk og blikk.  Noen av barna 
kunne vise konkreter eller lage tegninger, eller vise frem fotografier, hvis 
de ikke ble forstått med tegn eller tale.  Noen barn kunne lede 
samtalepartneren til et bestemt sted, for eksempel huska eller sklia, som for 
å vise hva de tenkte på eller ønsket å gjøre.  Flere måtte av og til, eller ofte, 
streve for å gjøre seg forstått.  En av de foresatte uttrykte det på denne 
måten:   
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Hun roper navn først, og så kommer det veldig mye på tegnspråk.  Vi 
strever mest mulig for å få det verbalt, også.  Av og til så bruker hun 
bare ord, men setningene blir for vanskelige for henne, så da ber vi 
om at hun skal bruke tegn.  Da går det mye enklere igjen. 

 
En annen foresatt har denne beskrivelsen: 

 
Han snakker jo, han både snakker og gjør tegn og drar meg med og 
viser.  Hvis det er noe på rommet hans, så tar han meg med.  Jeg ser 
at hvis jeg spør ’hva er det?’, så klarer han ikke alltid å få sagt det. 
(…) Det er veldig slik at han sier det, om og om igjen. Så hiver han på 
tegn, hvis han ser at det ikke nytter. 

 
Barna i utvalget brukte, eller hadde tidligere brukt, tegn i kommunikative 
situasjoner. Noen av barna ble betegnet som tegnspråklige.  Barna brukte 
stemme og lyd i kommunikative sammenhenger, alt fra enkle vokallyder, 
via stemmelyder som ble tolket som eller lignet på ord, til enkeltord og 
talespråk.  Rop ble brukt for å få kontakt, det gjaldt også de som ennå ikke 
artikulerte konvensjonelle ord.  Med dette viste de en forståelse av bruk av 
lydstyrke i kommunikasjonen. 
 
De fleste barna brukte en blanding av tegn og tale i ytringene.  Denne 
blandingen så ut til å kunne ha forskjellig funksjon.  Noen ganger virket 
det som om barnet brukte enten tegn eller tale, avhengig av hvilket 
repertoar barnet hadde i de to modalitetene, slik at ytringen kunne bestå av 
et talt ord, et tegn og et talt ord igjen.  I andre eksempler brukte barnet både 
tegn og tale for det samme begrepet.  En foresatt beskrev at barnet 
foretrakk tale både når han uttrykte seg spontant, og når han svarte på 
andres henvendelser.  Han brukte likevel tegn sammen med talen, og det 
kunne se slik ut:  

 
Jeg vil ikke si at han bruker mindre tegn nå, faktisk, men han bruker 
liksom – han understreker noen av ordene han sier, ved bruk av tegn. 
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Denne måten å bruke tale og tegn på samtidig, minner om relasjonen 
mellom tale og gester i barns språkutvikling.  Vokale symboler og 
gestsymboler dukker opp ved omtrent samme tidspunkt i barns utvikling, 
og har overlappende innhold.  Barn bruker både ord og gester for å 
uttrykke samme mening (Preisler, 2005).  At barn med cochleaimplantat 
benytter flere koder, av og til også setningsinternt, er også beskrevet hos 
Hjulstad et al. (2002) og hos Beers et al. (2004).  Våre funn støttes også av 
Nelfelt og Palviainen (2004).  En tilsvarende kodeveksling er beskrevet for 
personer som bruker flere talespråk, og ser ut til å ha ulike funksjoner, som 
kompensering, understreking og forsterking, fellesskapsmarkering og annet 
(Kulbrandstad, 2006; Nesse, 2004). 
 
Noen barn byttet modalitet etter situasjonen eller hvem de snakker med.  
Ett eksempel på hvordan dette kunne se ut er av en pedagog uttrykt på 
denne måten: 

 
Men det er jo avhengig av hvem han prater med.  Når han skal 
begynne å fortelle, så er det nok mest lettvint for ham å bare prate, 
men så kommer det enkelte tegn innimellom.  Men kodene er veldig 
forskjellige etter hvem han snakker med.  Han bruker ikke tegn til folk 
som ikke kan tegn.  Og han bruker lite stemme til folk som ikke hører. 

 
Denne gutten viser at han vurderer samtalepartnerens språklige 
kompetanse, og justerer sine ytringer etter det.  Han skiller mellom de to 
språkene, og vurderer i hvilke situasjoner han skal bruke det ene språket 
eller det andre.  Lignende funn er beskrevet hos Nelfelt og Palviainen 
(2004). 
 
Flere av barna foretrakk å bruke tegnspråk i kommunikative 
sammenhenger.  Det hang trolig sammen med at barna hadde tydeligere 
artikulasjon, og dermed ble lettere forstått, med tegn enn med tale.  For 
noen av barna ble det understreket at deres tale kunne være vanskelig å 
oppfatte.  Ett av barna har tidligere brukt tegn i kommunikasjonen.  Etter 
hvert har talespråket overtatt for tegnspråket, og hun brukte nå kun 
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talespråk når hun skulle formidle noe.  Dette barnet benyttet i noen tilfeller 
tegnspråktolk for å oppfatte hva andre formidlet.   
 
Noen av informantene har gitt opplysninger om hvorvidt barnet brukte mer 
eller mindre stemmelyd når implantatet var koplet til.  Vi finner at flere 
barn brukte stemmelyd selv om implantatet var frakoplet.  Et eksempel på 
dette belyses i følgende utdrag: 

 
Intervjuer:  han er ikke avhengig av å høre sin egen stemme for å – 
Informant: nei, det er han ikke.  Det er mange som er overgitt over 
det.  ”Han snakker, men har det jo ikke på seg”.  Han hører jo ikke 
hva han sier, men han vet jo at det skal sies sånn.  

 
Barnet i dette eksemplet hadde trolig etablert talespråket som en integrert 
del av sin daglige kommunikasjon på en måte som gjorde at han fortsatte å 
bruke talespråk selv om han manglet den auditive feedbacken.   
 
Et foreldrepar fortalte at det er forskjell på barnets taleproduksjon med 
eller uten at implantatet er tilkoplet.  Informantene ga uttrykk for å være litt 
usikre, men mente likevel at barnets uttale var tydeligere når barnet ikke 
hørte sin egen stemme: 

 
Intervjuer: hører dere forresten forskjell på stemmen hennes da? 
Informant 1: ja, jeg syns nesten at den blir hakket bedre uten at hun 
hører seg selv. Nei, jeg vet ikke, det er vanskelig å si.  Det er ett eller 
annet med stemmen der som gjør at hun blir mer – blir klarere.  Har 
ikke du inntrykk av det? 
Informant 2: på morgenen, før hun får på CI-en, eller – om hun 
konsentrerer seg mer for å si ting, jeg vet ikke.  Det er litt merkelig. 

 
Dette barnet har i likhet med barnet i forrige eksempel integrert talespråket 
som en del av sin daglige kommunikasjon.  I tillegg ble det observert at 
hun økte presisjonen på sin artikulasjon når den auditive feedbacken 
manglet. 
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3.2.2  Endring av modalitet over tid 
En visualisering av endring av modalitet er gitt i tabellene 3, 4 og 5, samt i 
figur 5.  Oversiktene viser ikke språklig nivå.  Oversiktene viser hvor 
mange barn som er observert å bruke det vi har tolket som gjenkjennbare 
tegn eller talte ord, eller annet – det være seg vokale eller manuelle gester, 
bruk av blikk, handlinger med mer.   
 
Før barna fikk 
cochleaimplantat (tabell 3) 
benyttet de fleste barna 
hovedsakelig tegn i 
kommunikasjon med andre.  
Noen av barna som brukte 
tegn, var tegnspråklige, 
men de fleste fungerte på et 
førspråklig nivå, med ett 
tegn i hver ytring.  Det 
barnet som ikke brukte 
gjenkjennbare tegn, brukte 
førspråklige ytringer 
bestående av handlinger, peking, blikk, gester eller stemmelyd.  Dette er 
samlet i kategorien ”annet” i tabellene.  De barna som brukte tegn, brukte 
også handlinger, gester, blikk og annet sammen med tegnene.  

case tegn samtidig tale annet 
jente 1    
gutt 1    
gutt 1    
jente 1    
jente 1    
gutt 1    
gutt 1    
jente    1 
jente 1    
sum 8   1 

Tabell 3: modaliteter barna brukte før de fikk 
cochleaimplantat 
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Ved første datainnsamling 
(tabell 4) så vi flere 
modaliteter i bruk. 
Endringene kan forklares 
både ut fra modning hos 
barna, og det at barna har 
fått tilgang til lyd gjennom 
cochleaimplantatet.  Vi ser 
av tabellen at flere barn 
brukte talte ord, enten 
alene eller sammen med 
tegn.  Ett av barna ble ikke 
observert å bruke tegn 
alene, men kunne bruke tegn og tale samtidig.  To barn brukte tegn alene, 
uten tale. 

case tegn samtidig tale annet 
jente 1 1 1  
gutt 1 1   
gutt 1 1 1  
jente 1 1   
jente  1 1  
gutt 1 1   
gutt 1    
jente    1 
jente 1    
sum 7 6 3 1 

Tabell 4: modaliteter barna brukte ved første 
datainnsamling 

 

Ved siste datainnsamling 
(tabell 5) så vi et annet 
mønster i hvordan barna 
brukte tegn alene, tale 
alene og tegn og tale 
samtidig.  Ett barn brukte 
kun tale.  To barn brukte 
kun tegn.  Resten vekslet 
mellom tale alene, tegn 
alene eller blanding – det 
vil si tegn og tale i 
samme ytring.  Figuren 
viser at åtte av barna er 
observert i en eller flere situasjoner å bruke tegn alene.  Seks av barna 
brukte tale alene i en eller flere situasjoner.  Fem av barna viste at de kunne 
blande tegn og tale i samme ytring. To av barna var førspråklige, og brukte 
manuelle og vokale gester.  Ett av disse to barna ble observert å bruke noen 
få enkelttegn. 

case tegn samtidig tale annet 
jente 1 1 1  
gutt 1 1 1  
gutt 1 1 1  
jente 1 1 1  
jente   1  
gutt 1 1 1  
gutt 1    
jente    1 
jente 1    
sum 7 5 6 1 

Tabell 5: modaliteter barna brukte ved siste 
datainnsamling 
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Figur 5: endring av modalitet 
N = 9
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ved siste
datainsamling

tegn alene
både/og
tale alene
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Figur 5 gir en annen  
oversikt enn tabellene 
over.  Figuren viser 
hvor mange barn som 
bruker tegn alene i 
alle situasjoner, hvor 
mange som bruker 
tale alene i alle 
situasjoner, hvor 
mange barn som ikke 
har tydelig artikulerte 
eller gjenkjennbare tegn eller taleord.  Kategorien ”både/og” viser hvor 
mange barn som bruker både tegn alene, tegn og tale samtidig, og tale 
alene, avhengig av situasjon eller samtalepartner.  Det er observert en 
modalitetsendring fra bruk av tegn alene, via tegn og tale samtidig, til bruk 
av tale alene.  Dette ser ut til å være uavhengig av alder ved CI-operasjon, 
eller når barnet ble introdusert for tegnspråk.  Denne observasjonen støttes 
av Nelfelt og Palviainen (2004), som har funnet samme modalitetsendring.  
Vi så at selv om barna ikke artikulerte taleord, kunne de anvende 
stemmelyd samtidig med tegn, som om de brukte taleord.   
 

 

3.2.3  Kommunikasjon hjemme 
Foresatte er spurt om hvilken kommunikasjonsform som benyttes hjemme, 
sammen med barnet som har cochleaimplantat.  Alle svarte at talespråk er 
benyttet som en del av kommunikasjonen.  Noen få svarte at det 
hovedsakelig benyttes talespråk, flere sa at det ble benyttet en kombinasjon 
av tale og tegn.  Noen sa at de observerte barnas talespråkoppfattelse, og 
på grunnlag av dette reduserte bruk av tegn.  Når barnet forsto enkeltord, 
ble det tilsvarende tegnet kuttet ut.  Flere foresatte beskrev at de brukte 
tegn ved innføring av nye begreper, og ved lengre forklaringer.  En 
informant beskrev det på denne måten: 

 61



Lyden av kommunikasjon 

Vi må bruke tegnspråk når noe nytt skal forklares for henne, begreper 
skal læres, lange sammenhenger skal forklares, så må vi over på reint 
tegnspråk. 

Flere understrekte at når barnet ikke har implantatet tilkoplet prosessoren, 
brukes det tegnspråk i kommunikasjon med barnet.  Noen foresatte 
opplyste at det ble benyttet støttende kommunikasjon som fotografi og 
bilder.  Noen sa at det ble benyttet tegn, peking og handledning i 
kommunikasjonen med barnet. 
 
Flere foresatte pekte på at familien benyttet tegn og tegnspråk før barnet 
fikk cochleaimplantat.  Med unntak av ett foreldrepar deltok foresatte på 
tegnspråkopplæring for foreldre, i regi av Statped eller andre. 
 

3.2.4  Egenproduksjon av tale 
Egne observasjoner og informasjon fra informantene viste at alle barna i 
utvalget brukte stemmelyd i kommunikative situasjoner.  Ikke alle kunne 
artikulere gjenkjennbare ord, men likevel kunne de bruke stemmen for 
eksempel til å uttrykke følelser.  Mange kunne variere den uartikulerte 
stemmelyden i styrke og toneleie.  De fleste barna kunne imitere andres 
stemmelyd, mange kunne imitere deler av ord som andre utalte.  Barna ble 
også observert å eksperimentere med egen stemme.  Noen kunne nynne 
med i sanger, og falt inn i rytmen, selv om de sjelden traff riktig tone.  
Stemmelyden ble ofte brukt synkront med kroppens bevegelser, eller 
sammen med tegn eller gester.  Hos de barna som prøvde å artikulere ord, 
men hadde lite forståelig tale, hadde talen en støttende og tydeliggjørende 
funksjon i barnets ytringer.  Dette gjelder de barna som hadde en utydelig 
artikulasjon av tegn.  Noen barn brukte riktig vokal på riktig sted i ordet, 
selv om konsonantene ikke var riktig uttalt.  For flere av barna observerte 
vi, eller fikk fortalt, at barnet brukte mer stemmelyd når implantatet var 
tilkoplet.   
 
Flere av barna kunne uttale noen få, enkle ord.  Noen av barna uttalte flere 
gjenkjennbare ord.  Noen kunne sette sammen flere ord i en ytring.  Hos 
noen av barna kunne man observere prosessen ved å forbedre egen uttale, 
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ved at barnet rettet spontant på egen uttale.  Vi observerte også at ved 
gjentatt ettersiing ble uttalen mer og mer likt målordet.  Flere barn viste 
variert stemmebruk ved å rope og hviske. 
 
Noen få av barna kommuniserte primært med talespråk, brukte hele 
setninger, og brukte talespråket aktivt og funksjonelt.  Noen barn brukte 
tale med tegnspråklig syntaks.  Også de barna som brukte hele setninger, 
kunne ha utydelig uttale.  En av informantene beskrev dette på denne 
måten: 

 
Ordene kommer ut med en liten bomullsdott rundt seg.  Men det 
forandrer seg, det blir tydeligere og tydeligere. 

 
Utviklingstempoet varierte i utvalget.  Ett barn brukte enkeltord, med noe 
utydelig uttale, tre år etter lydpåsetting.  Ett barn sa ”ø” sammen med 
tegnet RØD to uker etter lydpåsetting.  Dette ga forventninger om en rask 
progresjon, men disse forventningene ble ikke innfridd.  Et annet barn sa 
”mamma” og ”pappa” etter 5 måneder med CI-hørsel.  Hun ble senere, fire 
år etter lydpåsetting, beskrevet å ha aldersadekvat talespråkutvikling. 
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figur 6: resultater fra SIRVed siste 
datainnsamling 
vurderte vi ’nivået 
for forståeligheten 
av barnets tale’ 
ved hjelp av SIR 
(Speech 
Intelligibility 
Rating) sammen 
med foresatte og 
pedagogisk 
personale. Resultatet er gjengitt i figur 6.  På dette tidspunktet var det ni 
barn i utvalget. Av disse ni barna ble to barn vurdert til kun å bruke 
prelingvistiske uttrykk, nivå 0. Tre barn ble vurdert til å være på nivå 2 
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som betegnes som uforståelig tale, mens tre andre barn var på nivå 3 som 
innebærer en taleforståelighet som krever en enfaren lytter, dvs personer 
som er vant til å oppfatte en noe ufullstendig tale og som kjenner barnet. 
Det siste barnet hadde en taleforståelighet på nivå 5, som innebærer en tale 
som er forståelig av alle. Nivå 5 er den høyest mulige skåren i dette 
systemet. Ut fra dette finner vi fem barn som ikke kunne gjøre seg forstått 
kun ved hjelp av tale, og fire barn som kunne gjøre seg mer eller mindre 
forstått ved hjelp av tale.  
 
Disse kategoriplasseringene var ikke uproblematisk, i flere tilfeller var det 
usikkert om barnet kvalifiserte for nivå 3 (Forståelig kun for erfaren lytter) 
eller om det tross alt var så få ord det var mulig å oppfatte uten visuell 
støtte at det var snakk om kategori 2 (Uforståelig tale). Hjulstad et.al 
(2002) ser ut til å ha funnet det samme, og presiserer at ”Når det gjelder 
SIR var det vanskelig å plassere barna fordi flere av barna hadde enkelte 
ord som var svært tydelig, men hvor det ikke var snakk om tale.” (s. 39). 
 
Vi har videre undersøkt om det var sammenheng mellom hvor forståelig 
tale barna hadde og hvor lenge de har hørt ved siste datainnsamling. Dette 
forholdet illustreres i tabell 6.   
 

Tid med lyd gjennom CI Nivå forståelighet av barnets tale 
(SIR) 6-18 

mnd 
19-
30 
mnd 

31-
42 
mnd 

43-
54 
mnd 

55-
66 
mnd 

67-
78 
mnd 

5 – Forståelig for alle   1    
4 – Forståelig for lytter med noe 
erfaring 

      

3 – Forståelig kun for erfaren 
lytter 

   1 1 1 

2 – Uforståelig tale   2 1   
1 – Tegnspråk       
0 – Kun prelingvistiske uttrykk  2     
Tabell 6: forholdet mellom taleforståelighet og tid med CI-lyd 
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Ut fra denne sammenligningen finner vi ingen klar sammenheng mellom 
hvor lenge barna har hørt og hvor tydelig tale de har, for eksempel har 
barnet i kategori 5 hørt i 3 år, mens ett av barna i kategori 3 har hørt i over 
6 år. Dette står i motsetning til det Lone Percy-Smith (2006) fant i sin 
undersøkelse. Hun fant at ”jo længere barnet har hørt med CI (hørealder 
> 36 mdr.) jo mere forståelig og tydelig vurderes talen at være.” (s. 31). 
 

Selv om hvert enkelt barn i utvalget viser ulik talespråklig funksjon, har vi 
observasjoner av vokalisering som totalt sett dekker hele 
utviklingsspekteret av talespråket, slik det er beskrevet hos Matre og 
Maagerø (2003), Høigård (2006) og Feilberg et.al. (1988).  Lignende funn 
er gjort av andre forskere (Nelfelt & Palviainen, 2004). 

 

3.2.5  Språklig nivå 
Analyser av hva informantene svarte på spørsmålene om hvorvidt barna 
snakket i hele og lange setninger, gir et inntrykk av barnas språklige nivå.   
De fleste av barna i utvalget snakket i hele setninger, enten på tegnspråk 
eller på talespråk.  To av barna var førspråklige, og ett av barna befant seg 
i overgangen mellom førspråklig og språklig nivå.  Hun brukte ett eller to 
tegn i rekkefølge, med tematisk sammenheng, og kunne kombinere ett tegn 
eller ett ord med en gest.  Ett av barna brukte ikke riktig syntaks, verken på 
tegn- eller talespråk.  Flere barn uttrykte seg i lange setninger.  Ett av barna 
hadde et aldersadekvat talespråk.  Ett barn har vist utvikling fra førspråklig 
til språklig kommunikasjon i løpet av prosjektperioden. 
 

3.2.6  Narrativer og språklig samhandling 
De aller fleste barna kunne på eget initiativ gjenfortelle fra en episode eller 
hendelse som samtalepartneren ikke har vært med på.  Hvis disse 
initiativene ble fanget opp og gitt respons på, kunne de utvikle seg til å bli 
korte eller lange samtaler.  Ett av barna gjenfortalte slike episoder i form 
av en enetale, der den voksnes bidrag så ut til å virke oppmuntrende og 
opprettholdende, men ikke ha særlig innvirkning på den tematiske 
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fremdriften i historien.  Andre barn kunne fortelle fra en episode med en 
eller to setninger.  Den påfølgende samtalen besto ofte i at barnet svarte på 
den voksnes oppfølgingsspørsmål. 
 
 

3.3 Samspill og sosial fungering     
Under overskriften ”samspill og sosial fungering” har vi gitt plass til 
beskrivelser av barnas kontaktfunksjon, samt en kort beskrivelse av 
spredningen i forhold til lekeferdigheter.  Videre følger refleksjoner 
omkring å ta del i andres erfaringer eller samtaler, samt beskrivelser av 
samspill og kommunikasjon når barna i utvalget er sammen med andre 
barn. 
  

3.3.1  Kontaktfunksjon 
Noen få av barna ble beskrevet å være lite oppmerksomme på 
omgivelsene, eller vanskelige å få kontakt med, før de fikk 
cochleaimplantat.  Det kunne også være vanskelig å opprettholde kontakt 
over tid.  Informantene opplevde at kontaktfunksjonen endret seg positivt 
etter lydtilkopling.  Informantene til ett av barna fortalte at et halvt år etter 
lydtilkopling var det lettere å oppnå blikkontakt med barnet.  Andre barn 
ble beskrevet som sosiale, omgjengelige, som lette å få kontakt med.  Noen 
barn ble beskrevet som relativt ukritiske overfor fremmede.  Et par av 
barna tok til dels hardhendt eller hemningsløs kontakt med andre barn.  
Dette endret seg over tid, til mer sosialt aksepterte kontaktformer.  Flere av 
barna ble beskrevet å være kontaktsøkende overfor andre barn, men i større 
grad overfor voksne. 
 

3.3.2  Lek med andre barn 
Informasjon fra foresatte og pedagoger, samt våre egne observasjoner, 
viser at flere av barna i utvalget både kunne følge andres initiativ og 
ledelse i leken, og selv ta initiativ og ledelse i samvær med andre barn.  
Flere kunne dele lekemateriale med andre barn, og noen kunne invitere 
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andre barn med i leken ved å tilby objekter.  Ett barn kunne invitere andre 
barn inn i sin lek, man hadde problemer med å følge andre barns utvidelser 
av tema i leken.  For ett av barna hadde lek med andre barn best kvalitet 
når den voksne greide å være litt mindre tilgjengelig, ved å trekke seg litt 
vekk fra situasjonen.  Hos de barna som vi observerte i samhandling med 
andre barn i lek, observerte vi både parallell-, rolle- og regellek.   Noen 
barn hadde vansker med å forstå og følge regler i leken.  Ett barn ble 
observert å velge en verbal løsningsmetode i konfliktsituasjoner. 
 
Andre barn lekte mye for seg selv, og kunne betrakte andre barn i lek.  
Noen av disse barna kunne avslå eller overse andre barns invitasjoner til å 
være med på deres lek.  Andre barn tok få initiativ overfor andre barn, men 
pleide å svare positivt på invitasjoner om å være med i leken, og kunne 
være opptatt av hva andre barn gjorde.  De barna som ofte tok en 
observerende rolle overfor andre barn, hadde flere samleksepisoder med 
voksne enn med andre barn. 
 
Bakken og Tolgensbakk (2001) har også funnet eksempler på at barn med 
hørselshemning tar initiativ til lek med andre barn, og at de har ulike 
strategier, som å ta styringen i leken, for å sikre deltagelse i lek som andre 
har satt i gang.  Våre funn støttes også av Landsvik (2001), som har funnet 
at i vanlige barnehager leker barn med cochleaimplantat med jevnaldrene, 
men også alene for seg selv, med en voksen, eller parallelt med yngre barn. 
 

3.3.3  Behov for voksen støtte i sosiale sammenhenger 
Flere av barna i utvalget hadde behov for voksen støtte i lek med andre 
barn.  Noen barn trengte hjelp til å forstå og følge reglene i leken, noen 
trengte en slags sosial og språklig tolk som kunne formidle hva de andre 
barna sa og gjorde, i det tempoet og på den måten som var lettest 
tilgjengelig for barnet med cochleaimplantat.  En foresatt beskrev barnets 
behov på denne måten: 

 
Hun trenger en språkskygge. (…) En som overvåker og som kommer 
inn når ting blir for vanskelig, men som går fort vekk igjen. 
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Ett barn ble beskrevet å ville være sammen med andre barn og gjøre noe 
sammen med dem, men helst dersom det var voksne til stede.  Uten voksen 
tilstedeværelse tok dette barnet en observerende rolle overfor andre barns 
lek.  
 

3.3.4  Samhandlinger og delte erfaringer 
Vi har tidligere gjort rede for at vi har benyttet to ulike intervjuguider, ett 
sett med spørsmål i forhold til de barna vi vurderte som språklige, og ett 
sett i forhold til de barna vi vurderte som førspråklige.  Gjennom 
intervjuene ønsket vi blant annet å beskrive hvorvidt barna lot seg invitere 
med for å dele en annens erfaring, mentale forestilling, refleksjon eller lek.  
For den språklige gruppen ble dette formulert som spørsmål om hvorvidt 
barnet likte å bli fortalt historier, eller å bli lest for.  For den førspråklige 
gruppen ble dette formulert som spørsmål om hvorvidt barnet ble med på 
andres initiativ til samspill og lek.  Et felles trekk ved intervjuene er at 
informantene har svart ut fra barnets fungering i talespråk, selv om de 
oppga at barnet hadde tegnspråk som førstespråk.   
 
En av informantene understrekte betydningen av språkkode og støttende 
kommunikasjon ved høytlesing, for å holde på barnets interesse, på denne 
måten : 

 
Intervjuer: liker hun å bli lest for? 
Informant: ikke – hva skal jeg si, det er ikke noe hun spør om, for å si 
det sånn. Og det meste av lesinga vil da foregå med tegnstøtte, 
tegnspråkstøtte, for at hun i det hele tatt skal få det med seg.  Men 
enkle barnebøker, sånne som hun får med seg fra skolen her, det 
hender det at vi leser, og da får hun jo med seg.  Men de er enkle, og 
så ser hun jo på tegningene samtidig.  (…)  Så hvis du har ei side med 
bare ord, så ramler hun av tidlig.  Hun må ha noe ekstra å støtte seg 
til. 
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Flere informanter fremhevet både betydningen av tegn, bilder eller 
konkreter som støtte, og det at fortellingen som informanten ønsker å dele, 
er kjent for barnet fra før. 

 
Han liker – hva skal jeg si, disse kjente eventyrene som han kan, sant, 
de liker han jo å høre.  Da har du konsentrasjonen hans.  Men hvis det 
kommer et helt nytt, så må du bruke litt mer tid på det, kan du si.  Og 
gjerne litt mer tegn. 
 

Den samme informanten pekte også på betydningen av at man bygger på 
barnets eget initiativ for å utvide samtalen med den voksnes erfaringer og 
refleksjoner.  Hun fremhevet at barnet må få fortelle sin historie først, og at 
hun siden kan bygge videre på barnets historie: 

 
Men det skal ikke lang tid før jeg kan vinkle det, men ikke ”ja, vet du 
hva?”, det går ikke ennå, tror jeg.  Jeg har prøvd, men det – men etter 
ei stund, eller etter et lite avbrekk, så kan vi gå inn på det igjen.  Og 
da er han jo mottakelig. 
 

Andre informanter pekte på betydningen av gode lytteforhold for at barnet 
skal kunne oppfatte og vise interesse for andres fortellinger.  Det bør heller 
ikke være mange forstyrrende elementer i situasjonen, som at et TV-
apparat står på.  Nærhet til fortelleren ble også vektlagt: 

 
Hun liker å bli lest for, men da vil hun være nært.  Vil sitte nært, og vil 
se munnen min. 
 

Et annet eksempel illustrerer betydningen av tilrettelegging og nærhet 
mellom samtalepartnerne for å dele opplevelser ved hjelp av språket: 

 
Han er ikke like flink til å klare å følge med hvis du har en runde med 
mange folk og du skal prate etter hverandre. For da er han 
konsentrert om hva han skal si, og hva han skal gjøre.  Da er det 
vanskeligere.  Men han setter pris på at hvis du kommer og prater 
med ham, og du forteller hva du har gjort eller noe sånt, så liker han 
det. 
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De barna som ikke kommuniserte språklig, ble beskrevet som lette å 
invitere med på samspill og lek. En av informantene understreket 
betydningen av at invitasjonen er tydelig for barnet: 

 
Intervjuer: blir hun med på dine eller andres invitasjoner til samspill 
eller lek? 
Informant: ja, det gjør hun.  Kanskje med litt protester, men samtidig 
– når hun skjønner hva som skal skje, så er hun mye mer med.  Men 
det er ikke bestandig hun skjønner når du tar initiativet. 
 

Informanten beskrev videre at barnet kunne ha behov for tid ved 
overganger fra en aktivitet til en annen.  Om barnet var opptatt av å se TV, 
kunne det hende den voksne måtte invitere flere ganger før barnet oppfattet 
invitasjonen og samtykket til den nye aktiviteten.  Andre informanter pekte 
på at det var lettest å få barnet med på andres initiativ hvis aktiviteten var 
kjent for barnet fra før, hvis det var blant de aktivitetene som barnet 
vanligvis likte å holde på med.  Når samspillet var etablert, enten det kom i 
gang på barnas eller de voksnes initiativ, kunne barna akseptere og delta i 
de voksnes innspill og variasjoner.  En av informantene tilføyde at barnet 
så ut til å foretrekke å leke på den samme måten når hun samspilte med 
andre, og at hun utforsket variasjoner når hun leker for seg selv: 

 
Det er ikke sånn at det alltid blir gjort helt likt.  Noen ganger så finner 
hun på ting selv, men det er mest alene i lek.  Når hun gjør det 
sammen med andre, da er det mer at det skal gjøres sånn som det har 
vært gjort tidligere. 

 
Beskrivelsene i intervjuene tyder på at når omgivelsene og 
kommunikasjonen er tilstrekkelig tilrettelagt, når man har tatt høyde for 
barnets utviklingsnivå og hørselsfunksjon, kan barna i utvalget la seg 
invitere med for å dele andres erfaringer, opplevelser og refleksjoner.  
Barna aksepterte at samspillspartneren – de voksne – varierte leken eller 
utvidet samtaletemaet.  Denne evnen til å ta del i andres erfaringsverden 
har stor betydning for all sosialt betinget utvikling og læring, inkludert 
språkutvikling (Lorentzen, 1998; Valvatne & Sandvik, 2002).   Denne 
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evnen er av Schaffer (i Lorentzen, 1998) regnet som en grunnleggende 
kommunikativ forutsetning for å kunne bli en effektiv språkbruker.   
 
Ingen av barna er i denne intervjurunden beskrevet som lite interessert i 
kontakt med andre, eller som om de lever i sin egen verden.  I tidligere 
intervju (våren 2004) ble det fortalt at noen få av barna virket lite 
interessert i kontakt med andre da barna var yngre, men at de på 
intervjutidspunktet ble opplevd som lettere å få kontakt med.  Noen 
informanter forklarte denne endringen med at barnet hadde fått tilgang til 
lyd gjennom cochleaimplantatet, andre forklarte endringen med modning 
og språkutvikling.  
  

3.3.5  Delta i en samtale som andre har satt i gang 
Informantene opplyste at de fleste barna ikke var i stand til å komme inn i 
og delta i en samtale som andre hadde satt i gang.  Noen begrunnet dette 
med barnets utviklingsnivå, andre begrunnet det med at barnet måtte bli 
direkte snakket til for å involvere seg i en samtale med andre.  I noen 
tilfeller ga foresatte og pedagog til samme barn ulikt svar på dette 
spørsmålet.  Det er da gitt eksempler på at barnet kunne delta i andres 
samtale dersom samtaletemaet var kjent for barnet.  Noen barn kunne 
avbryte andres samtale, men da for å fortelle om noe barnet var opptatt av, 
og som ikke hadde noe med samtaletemaet som allerede var igangsatt å 
gjøre.  Det ble også gitt eksempler på at barnet kunne oppfatte enkeltord og 
slik komme inn med en replikk som tematisk var litt på siden av det 
pågående samtaletemaet.  Noen få barn kunne komme med tematisk 
adekvate innspill i andres samtale.  Dette fungerte best i samtaler med få 
deltagere.  Noen få barn kunne vise interesse for andres samtale ved å be 
om å få den oversatt til tegnspråk. 
 
For at det hørselshemmede barnet skal kunne oppfatte og forstå andres 
samtale, er det en forutsetning at innholdet i samtalen er tilgjengelig for 
barnet, for eksempel gjennom tydelig og sterk nok lyd, eller gjennom 
språkkode.  En av informantene pekte på betydningen av den språklige 
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koden som var i bruk de andre i mellom.  Dette ble uttrykt på følgende 
måte: 

 
Intervjuer: (…)Det er kanskje ikke så vanlig at folk kommuniserer på 
tegnspråk seg imellom uten at han er til stede? 
Informant: Nei.  Det er assistenten og jeg som gjør det.  Og vi gjør det 
bevisst, når han er der, for at han skal kunne snappe opp ting. 
Intervjuer: Hender det da at han blander seg inn i det dere snakker 
om? 
Informant: Nei, det gjør han ikke.  Det er sjelden.  Det vil jeg si.  Men 
i hans verden er det sjelden at det skjer, også.  At vi er der samtidig og 
får laget slike situasjoner. 

 
Bergerud (1997) fant i sin undersøkelse av hørselshemmede barn i vanlige 
barnehager at ingen av de voksne og ingen av barna brukte tegnspråk når 
de kommuniserte seg i mellom.   De døve barna hadde da ingen mulighet 
til å kommentere andres utsagn eller til å blande seg inn i andres samtaler. 
 

3.3.6  Kommunikasjon og samspill med andre barn 
Informantene ble spurt om hvordan samspill og kommunikasjon kunne se 
ut, når barnet var sammen med andre barn.  Informantene til to av barna 
svarte at kommunikasjonen da var basert på talespråk.  Kommunikasjonen 
fungerte best i små grupper.  I det ene tilfellet opplyste informantene at 
barnet hadde tydeligere uttale sammen med andre barn.  Dette ble utdypet 
av informantene på følgende måte: 

 
(…) når hun er hjemme og har besøk, det er da hun prater klarest. 
(…) når hun kommer hjem, og prater til oss, da slapper hun av.  Så 
kommer det unger på besøk, og da får hun liksom en nivåheving av 
språket.  Det virker som om hun anstrenger seg for å snakke.  Men 
hun gjør det når det er unger som hun vet det nytter til, som forstår 
henne. 
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I det andre tilfellet fungerte samspillet best når barna lekte med dataspill 
eller annet som ikke krever mye samtale. Det var ofte barnet i 
prosjektutvalget som styrte leken. 
 
Informantene til ett av barna fortalte at kommunikasjonen var basert på den 
koden de andre barna brukte.  Dette kunne være enten tegn eller tale.  
Leken besto ofte av å huske eller springe sammen, eller annen lek på nivå 
med parallellek.  Dette barnet hadde vanskelig med å henge med i 
variasjoner og skiftninger i leken. 
 
Et annet barn kunne observere og kopiere andre, eller invitere andre barn 
til å sitte ved siden av seg.  Dette barnet kommuniserte da mest med 
handlinger og tegn, de andre barna brukte talespråk og av og til tegn som 
støtte.  Barna pratet ikke mye sammen, og brukte korte setninger.  De 
kunne bytte på tur, for eksempel ved dataspill.  Barnet i prosjektutvalget 
bestemte som regel aktiviteten. 
 
For tre av barna fortalte informantene at kommunikasjon med andre barn 
var basert på en blanding av tale og tegn.  Et av barna tilpasset sine egne 
uttrykk til de barna han var sammen med, slik at overfor de barna som ikke 
kunne tegn, brukte han tale, mimikk, gester og kroppsspråk.  Ett annet barn 
brukte noen ganger broren som tolk.  Leken de tre barna inngikk i, var ofte 
preget av handlinger og fysisk aktivitet, ikke så mye av samtaler.  Alle tre 
barna likte å ha kontroll over temaet for leken.  I det ene tilfellet var barnet 
avhenging av at rammene for leken var kjent for henne.  Dette ble utdypet 
av informanten: 

 
For når du begynner å komme i den alderen, så er det veldig mye 
regelbasert, regler som er på en måte uskrevne, du trenger ikke å si 
de, og du avtaler bare med blikkontakt og sånt noe.  Der klarer ikke 
hun å henge med.  Så hvis det skal lekes, må rammene være kjente for 
henne. 

 
Informanten pekte videre på behovet for at en voksen er i nærheten, for å 
kunne gi informasjon og beskrive reglene, og å bistå i forhandling om 
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reglene og lekens innhold.  En annen informant pekte på at hurtige 
forandringer kan problematisere barnas deltakelse i leken. 
 
To av barna kommuniserte på et førspråklig nivå.  Samværet med andre 
barn var preget av berøring, smil, enkle leker som å trille ball, herjelek.  
Barna kunne observere andre barn, og følge etter andre barn til andre rom.  
De to barna tok av og til initiativ overfor andre barn, da i særlig grad 
overfor søsken.  En av informantene ga denne beskrivelsen av hvordan 
initiativ og samspill kunne se ut: 

 
Av og til tar hun initiativ og krabber bort til andre barn som holder på 
med noe som hun syns er interessant.  Hun kan ligge på matte, 
sammen med andre barn, og da kan de ta på hverandre, de kan le til 
hverandre.  De kan trille ball til hverandre, men da må det være en 
voksen der som kan hente ballen, og støtte litt.  (…) Samspill med 
andre barn er nok vanskeligere enn samspill med voksne, men det blir 
mye mer moro når det er andre barn til stede i det samspillet. 

 
Det er et felles trekk for barna i utvalget at de gjerne vil ha styring med 
leken – både når det gjelder innholdet i leken, og når det gjelder andre 
barns deltakelse – hvilken rolle de skal ha i leken.  Dette er ofte observert 
hos hørselshemmede barn (Bakken & Tolgensbakk, 2001), og det er 
beskrevet for barn med cochleaimplantat i vanlige barnehager (Landsvik, 
2001).  I en undersøkelse av hørselshemmede barns samspill med andre 
barn i lek, fant Bakken og Tolgensbakk (2001) at de hørselshemmede 
barna benyttet ulike strategier for å skaffe seg kontroll over situasjonen.  
Barna tok styringen over aktiviteten ved å introdusere nye tema og foreslå 
hva andre skulle gjøre. 
 
Et annet felles trekk er at kommunikasjonen er vel så mye basert på 
handlinger – at barna gjør det samme, holder på med samme aktivitet – 
som samtaler.   Dette funnet støttes av Ahlström et al., (1999) i en 
psykososial studie av barn med cochleaimplantat.  De fant at av den leken 
som forekom mellom barn med cochleaimplantat og hørende barn i 
førskolen, var det lite samlek av språklig karakter.  Også Bergerud (1997) 
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fant i sin undersøkelse av hørselshemmede barn i vanlige barnehager at det 
var lite språklig kommunikasjon i lek mellom hørselshemmede og hørende 
barn.  Landsvik (2001) beskriver i sin undersøkelse at i vanlige barnehager 
valgte barn med cochleaimplantat ofte aktiviteter som ikke krevde verbal 
kommunikasjon. 
 
Vi har funnet at i noen tilfeller fungerer kommunikasjonen best i små 
grupper av barn.  Dette var tydeligst uttrykt for de barna som inngikk i 
talespråklige kommunikative situasjoner.  Ahlström (2000) fant i sin 
undersøkelse av hørselshemmede barn i førskole, at i talespråklige samspill 
mellom flere enn to deltagere, uansett om det var mellom barn, eller om 
det var mellom barn og voksne, fikk de hørselshemmede barna betydelige 
vansker med kommunikasjonen.  Dette er også beskrevet hos Ahlström et 
al. (1999). 
 
Videre er det et felles trekk at barna – både barna i prosjektutvalget og 
deres lekepartnere – henvender seg til voksne for å få hjelp når 
kommunikasjonen blir vanskelig.  Behovet for voksent nærvær er 
understreket av flere av informantene. Bakken og Tolgensbakk (2001) og 
Dahl (1995) fant i deres studier at barn henvendte seg til voksne når 
samværet med andre barn ble problematisk.  Den voksnes betydning for 
barnas deltakelse i lek og kommunikasjon med andre barn er beskrevet av 
flere forskere (Ahlström, 2000; Ahlström et al., 1999; Ellström, 1990). 
 
 

3.4 Forventninger 
Flere forskere peker på at det er en sammenheng mellom foreldrenes 
forventinger til barnets utbytte av cochleaimplantatet, og foreldrenes 
motivasjon til å støtte barnet i prosessen med å lære seg å lære gjennom 
hørselen (Perold, 2001; Strand, 2003).  Foreldrenes motivasjon og innsats 
har igjen betydning for barnets utbytte av implantatet (Lloyd-Richmond, 
2003; Strand, 2003).  Flere forhold påvirker foreldrenes forventninger, 
blant annet informasjon før operasjonen, og informasjon om andre barns 
utbytte av sitt cochleaimplantat.  Det at barnet venner seg til lyd og viser 
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hvordan hun tar i bruk den nye sansen, vil også kunne påvirke foreldrene 
slik at forventningene endrer seg (Perold, 2001).  Vi tenker at også 
personalets forventninger til barnets utbytte av implantatet har betydning 
for hvordan opplæringstilbudet, eller rehabiliteringen etter operasjonen, 
utarbeides og tilrettelegges.   Det er derfor interessant å beskrive hvilke 
forventninger som kommer til uttrykk i samtaler med både foresatte og 
personale. 
 
Både foresatte og personale er spurt om hvilke forventinger de hadde til 
barnets utbytte av cochleaimplantatet før operasjonen, og hvilke 
forventninger de hadde til videre utvikling etter at barnet hadde hatt tilgang 
til lyd en tid.   I flere tilfeller opplevde informantene at deres opprinnelige 
forventninger ble oppfylt, det vil si at forventningene samstemte med 
barnets funksjon etter en tid med lyd gjennom cochleaimplantatet.  
Informantene skilte mellom forventninger og håp.  Noen var tydelige på 
skillet, som denne informanten: 

 
Ja, det er jo forskjell på forventninger og håp, men der og – håpet er 
vel at han skal tolke – at du sier en ting til ham, og så skjønner han 
det. 

 
En annen informant viste at hun bevisst styrte egne forventninger, men at 
hun hadde andre håp.  Denne informanten viste til at de fra Rikshospitalet 
var blitt rådet til å ha lave forventinger til barnets utbytte av 
cochleaimplantatet, samtidig som at de hadde erfaringer med at tunghørte 
barn kunne utvikle et godt talespråk. 

 
Men for ikke å skape for store forventninger for oss sjøl, sa vi det at vi 
hadde tro på at hun i det minste ville kunne bruke CI-en til å orientere 
seg godt i det lydmessige samfunnet og bli gjort oppmerksom på – 
sånn oppmerksomhetslyd og orienteringslyd.  Jo, jeg husker da det i 
hvert fall.  At hun kunne si navnene våre og kunne si sitt eget navn.  
For det var nok ganske lave forventninger som vi hadde.  For ikke å 
skuffe oss sjøl.  Men innerst inne så hadde vi et håp om at det ville gå 
mye bedre enn det. 
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Andre informanter ga uttrykk for usikkerhet overfor hva de kunne 
forvente, men satte ord på håpet: 

 
Vi aner egentlig ikke hva vi kan forvente.  Vi har generelt store 
forventninger til at han skal bli bedre, ha fremgang.  Håp, kan jeg vel 
kalle det. 

 
Noen problematiserte usikkerheten omkring hva de kunne forvente, og 
knyttet det til usikkerhet omkring hvordan de skulle vektlegge det 
pedagogiske tilbudet: 

 
Det er dumt å forvente for lite, men det kan også være skummelt å 
forvente for mye.  Skal vi for eksempel jobbe mot noe som kanskje ikke 
er verdt å bruke så mye tid på.   

 
Flere informanter, både foresatte og personale, uttrykte at de var opptatt av 
å ikke ha for høye forventninger.  Strand (2003) redegjør for 
sammenhengen mellom foreldreforventninger og barnas tilfredshet med, 
bruk av og utbytte av cochleaimplantatet.  Hun viser til flere undersøkelser 
som peker på at foreldrenes forventninger om barnets utbytte og utvikling 
nettopp bidrar til endringer i barnas fungering.  Det er med andre ord et 
dilemma mellom ikke å ha for lave forventinger, og ikke ha for høye 
forventninger.  For lave forventninger kan virke inn på barnets fungering 
slik at barnet ikke utnytter sitt potensial for utvikling.  For høye 
forventninger kan medføre at barnet opplever å ikke strekke til, å ikke 
klare å leve opp til de høye forventningene omgivelsene signaliserer.  Flere 
av informantene i vår undersøkelse så ut til å løse dette dilemmaet ved at 
forventningene til barnets utbytte endret seg over tid, etter hvert som de 
observerte hvilket utbytte barnet hadde av cochleaimplantatet.  Endringen 
kunne være både lavere og høyere forventinger.  En far sa det på denne 
måten: 

 
I begynnelsen, før operasjonen, eller etter operasjonen, så hadde vi 
mer forventninger eller håp om at han skulle lære å prate litt fortere.  
Men jo mer tid det går, jo mindre – vi håper de reaksjonene han viser, 
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de lydmønstrene han lager, og reaksjonen på forskjellige lyder, at han 
kanskje en dag kommer til å si noen ord. 

 
Perold (2001) har funnet at foreldreforventninger endrer seg over tid, og 
ikke må betraktes som en statisk størrelse.  Førde (1999) finner også i sin 
undersøkelse at forventningene endres etter hvert som barnet utvikler seg.  
Dette kan virke inn på foreldrenes opplevelse av at deres opprinnelige 
forventninger til barnets utbytte av implantatet er blitt innfridd.  Det er 
imidlertid ikke bare barnets fungering som har innvirkning på foreldrenes 
forventninger.  Strand (2003) viser til egne og andres undersøkelser, og 
understreker at kunnskap påvirker forventninger hos foreldre.  At kunnskap 
påvirker forventninger hos pedagoger, er vist av Ben-Itzhak et.al (2005). 
 
Erfaringer fra England med cochleaimplantasjon på barn med alvorlige 
tilleggsvansker tilsier at selv om utbyttet av implantatet er varierende og i 
noen tilfeller begrenset, representerer det likevel betydelige forbedringer i 
livskvaliteten til barna og familiene deres.  Beslutningen om implantering 
må tas av foresatte på bakgrunn av kjennskap til den lange tiden 
(re)habiliteringen vil ta, og de bør ha realistiske og grundig baserte 
forventninger (Thoutenhoofd et al., 2005).   
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Sammendrag  Blikk Manuell Bevegel
se

Handling Vokal

Barn 1 På
ansikt

På
objekt

Berøri
ng

Gest Tegn Stem
me 

Tale

I det første eksempelet, tabell 11,  ser vi et skjema der det har vært 
registrert blikkontakt i alle de fire forbindelsene, i alle fire turtakinger. 
Sammen med andre barn er det registrert både blikk på objekt og variert 
bruk av manuelle kontaktformer. I tillegg er det registret noen eksempler 
på vokale kontaktformer, men vi ser her at det bare er barnet med 
cochleaimplantat som bruker tale, i kontakten med andre barn, i dette 
eksempelet. Når barnet var sammen med voksne ser vi at det ikke er 
registrert noen episoder med felles blikk på objekt, det er i mindre gard 
registrert manuelle kontaktformer, mens det ser ut til at handlinger og 
vokale kontaktformer med hovedvekt på tale, er mer i bruk når barnet var 
sammen med voksne.

Barn 1 tar 
kontakt

XI XI X XI XI I XI

Andre barn 
respons

XI XI XI X

Andre barn XI I XI XI I X
Respons barn 1 XI I
Barn 1 tar 
kontakt

XI XI XI XI

Voksne
respons

XI I XI XI

Voksne tar 
kontakt

XI XI XI X X

Respons barn 1 XI XI X X XI

Tabell 11: Sammendrag, barn 1 
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KAPITTEL 4 

Barnas hørselsfunksjon

4.1 Bakgrunnskunnskapen vår om barnas hørsel, 
oppfattelse av lyd og tale 
Den kunnskapen vi hadde om barnas hørselsstatus ved oppstart av 
prosjektet bygde på informasjonen vi fikk gjennom forprosjektet, samt 
vurderingene Rikshospitalet hadde foretatt når det enkelte barn var inne til 
kontroll og justering av taleprosessoren.

Utover i prosjektet ble vi oppdatert på status fra Rikshospitalet ettersom 
barna var inne til nye kontroller. Ut fra disse resultatene visste vi at 
implantatet virket og hvordan barna responderte på Rikshospitalets 
testbatteri i forhold til oppfattelse av tale. Testbatteriet er beskrevet hos 
Wie (2005). Ytterligere opplysninger om barnas hørsel, samt oppfattelse 
og forståelse av talespråk er innhentet ved intervju av foresatte og 
pedagoger og gjennom egne observasjoner.  For seks av barna har vi i 
tillegg nyttet systematisk observasjon ved hjelp av Reynells språktest.
Taleoppfattelse ble også beskrevet ved hjelp av CAP (Categories of 
Auditory Perception) våren 2006 i forbindelse med at vi vurderte den 
funksjonelle hørselen hos alle barna.

4.1.1  Tidligere bruk av høreapparat 
Flere forskere peker på betydningen av at barnet bruker høreapparat i 
perioden frem til CI-operasjon (Waltzman & Cohen, 2000; Wie, 2005).
Det argumenteres med effekten av at det auditive systemet blir stimulert, 
selv om lydoppfattelsen med høreapparat ikke er tilstrekkelig til å utvikle 
talespråk.  Bruk av høreapparat før CI-operasjonen ser ut til å ha betydning 
for grad av taleoppfattelse etter implantasjonen.

Kapittel 1: Bakgrunn for prosjektet, målsetting   

Å øke kunnskapen om barns utvikling etter CI-operasjon for å bidra til å øke 
kvaliteten på våre tjenester til kommunene og for å bidra til bedre tilrettelegging 
for det enkelte barn. 

For å innfri denne målsettingen ville vi rette oss mot opplærings- og 
utviklingsmiljøer i barnehage og skole. Ansatte og foresatte ville være 
informanter om barnas utvikling. Vi tok kontakt med de ni miljøene som 
var kontaktet i forprosjektet. Alle ni miljøene stilte seg positive til å fortsatt 
være med, inn i hovedprosjektet. I tillegg fikk vi kontakt med et barn til, 
slik at det i en periode var ti barn med i prosjektet.

Med utgangspunkt i de ulike områdene vi ønsket å samle informasjon om 
lagde vi en plan over datainnsamlinger i forhold til de ulike temaene vi 
ville undersøke. Denne planen inneholdt også en oversikt over hvem vi 
ønsket å intervjue og hvilke tester og observasjoner som skulle gjøres fra 
gang til gang. Vi la opp til å besøke hvert miljø en gang i halvåret, det 
innebar til sammen seks besøk til hvert barn. Som vi tidligere har gjort rede 
for, har vi gjennomført fire besøk til hvert av barna i utvalget. 

Prosjektet er meldt til Datatilsynet og vil bli behandlet etter retningslinjer 
gitt av Datatilsynet.  

Kunnskapen som utvikles i prosjektet vil være nyttig også for andre 
grupper som har fått cochleaimplantat, for eksempel voksne med mental 
retardasjon, barn med lærevansker, og barn som har fått cochleaimplantat 
etter 5 – 7 årsalder, og som ser ut til å være avhengig av et spesielt 
tilrettelagt kommunikasjonsmiljø. 

1.7 Avgrensning og problemstilling  
Utformingen av problemstillingen kom som et resultat av en lengre prosess 
samtidig som prosjektet og innhenting av data var i gang. Kommunikasjon 
har hele tiden stått som et sentralt begrep i det vi har arbeidet med, men 
hvilke andre begrep kommunikasjon skulle stå i relasjon til har vært noe 
varierende.
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Med unntak av ett barn, som ble CI-operert tre – fire måneder etter at 
hørselstapet ble bekreftet, har alle barna i utvalget brukt høreapparat.  
Noen få av barna har vist økt egenproduksjon av stemmelyd ved bruk av 
høreapparatet.  For de andre barna rapporterte informantene om liten eller 
ingen effekt av høreapparatet. 
 

4.1.2  Hvordan beskrives barnas reaksjon på lyd etter 
første gangs lydtilkopling 
Informantene har gitt ulike beskrivelser av hvordan barna reagerte etter at 
man koplet til lyden første gang.  Beskrivelsene spenner fra umiddelbar 
reaksjon til reaksjon etter noen måneder.  Ei jente viste tydelige 
umiddelbare reaksjoner på lyd, ved at hun kort tid etter lydpåsetting ga 
uttrykk for overraskelse når kjente objekter og leketøy lagde lyd.  Hun 
viste også interesse og overraskelse dagen etter at lyden ble satt på, og hun 
hørte nærpersonenes stemmer.  Et annet barn ble beskrevet som mer åpen 
for det som forgikk rundt henne etter CI-operasjonen.  Dette tolker vi til å 
være en reaksjon som viste seg etter at barnet hadde hørt gjennom 
cochleaimplantatet ei tid, kanskje noen måneder. 
 
Andre beskrivelser viser hvordan barna viste ulike følelsesmessige 
reaksjoner, i tillegg til overraskelse, som beskrevet over.  Ett barn reagerte 
med forskrekkelse ved første gangs lydpåsetting.  Et annet barn ble redd 
for sin egen gråt. 
 
Ut fra vårt materiell ser det ikke ut til å være mulig å forutsi videre 
utviklingsgang og –tempo ut fra barnets reaksjoner den første tiden etter 
lydpåsetting.   To eksempler illustrerer dette.  Ett av barna viste gradvis 
reaksjon på lyd, og hun ble senere talespråklig.  Et annet barn imiterte 
deler av ord et par uker etter første gangs lydtilpasning.  Han viste ikke 
samme utviklingstakt når det gjelder talespråk, som jenta som viste gradvis 
reaksjon på lyd.    
 
Som vist over beskrives barna med ulike reaksjoner på lyd i den første 
tiden etter lydtilkopling.  I en annen norsk undersøkelse fortalte foresatte til 
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seks av de første barna med cochleaimplantat om reaksjoner som 
forbauselse, nysgjerrighet, gråt, og at barnet rev utstyret av seg (Førde, 
1999).  
 

4.1.3  Hørealder ved prosjektstart og ved siste 
datainnsamling 
Hørealder er betegnelsen på den tiden barnet har hatt mulighet til å høre. I 
denne sammenhengen vil hørealder være beregnet ut fra tidspunktet da 
lyden på cochleaimplantatet ble koblet til. Ved beskrivelse av barna i 
forhold til oppfattelse av lyd og tale viser Wie (2005) til Nakisa mfl som i 
sin undersøkelse bl.a. finner at CI-brukerens hørselsfunksjonsalder ligger 
nærmere implantatalder enn barnets kronologiske alder. Ut fra denne 
argumentasjonen er det vanlig å sammenligne barnas lytte- og 
taleferdigheter opp mot hørealder, snarere enn opp mot kronologisk alder. 
 

Figur 7: Hørealder pr. 01.01. 2004
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Ved prosjektstart, figur 7, 
hadde seks av barna hatt 
implantatet i ett år eller mer. 
Ett barn hadde vært til 
treårskontroll etter 
lydpåsetting, ett barn hadde 
vært til toårskontroll, tre barn 
hadde vært til ettårskontroll 
mens det sjette barnet hadde 
fått et slag mot implantatet 
og ble reoperert på det 
tidspunktet det ville vært 
naturlig med en 
ettårskontroll. Det er usikkert 
hvor lenge han hadde vært 
uten lyd, men vi har besluttet 
å regne hans hørealder fra første gangs lydpåsetting.  De siste tre barna, 
som var med fra starten av prosjektet, hadde fått implantatet, men hadde 
hatt lyd i under ett år. 
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figur 8: Hørealder pr. 01.03. 2006 
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Ved siste datainnsamling, 
som ved utregning er satt til 
1. mars 2006, hadde barna 
hatt tilgang på lyd gjennom 
CI mellom 2 år 7 mnd (2,6 
år) og 6 år 6 mnd (6,5 år).  
Figur 8 viser hørealder i 
utvalget på det tidspunket.   
 
 
 
 
 
 

4.1.4  Beskrivelser av barnas oppfattelse av lyd og tale  
Gjennom intervjuer, tester og observasjoner har vi samlet inn informasjon 
om barnas oppfattelse av lyd. Denne informasjonen beskriver både 
hvordan de oppfatter tale og hvordan de oppfatter andre lyder i 
omgivelsene. Barna som er førspråklige har et annet forhold til tale enn de 
barna som er språklige. Vi har derfor valgt å skjelne mellom oppfattelse av 
lyd og oppfattelse av tale. Vi beskriver disse hver for seg.  
 
Beskrivelsene av barna i utvalget viser barn som forholder seg til lyd. Det 
beskrives hvordan de fort ble vant til utstyret, og at alle ga forholdsvis 
raskt uttrykk for om de hadde tilgang på lyd eller ikke. Noen barn sier i fra 
med tegn eller tale, mens andre blir stille eller frustrerte hvis lyden blir 
borte. Flere av barna ber om at lyden skal justeres opp eller ned. Noen har 
lært seg å stille taleprosessoren selv. Noen av barna vippet coilen vekk 
isteden dersom det var lyder de ikke ville høre. Flere av informantene 
forteller om barn som sier i fra om lyder i omgivelsene som for eksempel 
når telefonen ringer, eller at de sier navn på familiemedlemmer som de 
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hører uten å se dem. Det er også mange av barna som har et positivt 
forhold til musikk og sang.  
 
Noen av barna i utvalget viste etter en tid at de oppfattet og forsto andres 
talespråk.  Det varierer en del hvor mye, og under hvilke betingelser, barna 
oppfattet talespråk.  Flere av barna i utvalget reagerte adekvat på 
talespråklige henvendelser.  Det betyr at de uten støtte av tegn kunne utføre 
en handling etter muntlig oppfordring.  Det kunne imidlertid i noen tilfeller 
være nok at barnet forsto ett enkelt ord, og ut fra kontekst gjettet seg til 
oppfordringen eller svarte adekvat.   
 
For de av barna i utvalget som oppfattet noe tale, varierte beskrivelsen fra 
at barnet kunne identifisere enkelte ord, at barnet hørte og forsto alle 
språklydene i talespråket, at barnet oppfattet stort sett alt av enkel 
dagligtale, til at barnet kunne føre enkle samtaler over telefon med kjente 
samtalepartnere.  Når det gjelder betingelser for taleoppfattelse, sa noen at 
barnet kunne oppfatte og reagere på enkeltord, selv i støyende omgivelser.  
Om andre barn ble det fortalt at de oppfattet lettere voksnes tale, enn andre 
barns tale.  Når det gjelder taleoppfattelse over avstand fortalte noen 
informanter at barnet kunne oppfatte vanlig tale på et par meters avstand, 
andre at barnet oppfattet enkeltord fra et annet rom.  Når det gjelder behov 
for visuell støtte kunne noen barn oppfatte tale uten tegnstøtte, og noen 
barn forsto også noe tale uten munnavlesning. 
 
De fleste barna som ble vurdert med hjelp av Reynells språktest, oppfattet 
og forsto enkeltord, men hadde problemer med å oppfatte meningen i 
setninger.  Ett barn viste enkel relasjonsforståelse og ett barn viste god 
relasjonsforståelse og enkel setningsforståelse.  
  
 
 
 
 
 

 83



Lyden av kommunikasjon 

4.1.5  Rikshospitalets kategoriplasseringer av barna 

Figur 9: Rikshospitalets kategoriplassering ved 
prosjektstart
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Ved prosjektstart var det 
fem barn som var vurdert 
ut fra Rikshospitalets 
testbatteri. Figur 9 viser at 
disse fem barna ble 
vurdert fra å ha noe nytte 
av CI (alternativ kategori 
22) til å fungere som 
moderat tunghørt 
(kategori 8). Det vil si at 
alle viste at de oppfattet 
lyden, men at det er 
spredning i hvor sentral 
lyden ser ut til å kunne være i verbal kommunikasjon. Barnas hørealder 
ved denne kategoriplasseringen strekker seg fra 1 år 1 mnd til 3 år.  
 

Figur 10: Rikshospitalets kategoriplassering før  
vår vurdering av funksjonell hørsel
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Da vi så på resultatene fra 
Rikshospitalet høsten før 
vår siste prosjektreise 
(figur 10), var ett av de ni 
barna plassert i kategori 1 
(døv), to av barna var i 
alternativ kategori 33 (god 
nytte), ett barn var i 
kategori 6 (sterkt 
tunghørt), mens fem barn 
var plassert i kategori 8 
(moderat tunghørt). Vi 
visste at alle hadde 
implantater som fungerte 
og at alle ut fra det hadde 
tilgang på lyd. På dette tidspunktet varierer barnas hørealder fra 1 år 8 mnd 
til 6 år 3 mnd.  
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Vi ser at spredningen på resultatene i de to figurene er omtrent den samme, 
selv om hovedtyngden i figur 10 ligger på kategori 8 (moderat tunghørt) 
mens det bare er ett barn som er vurdert til denne kategorien i figur 9. Når 
vi innlemmer barnet som har et resultat som plasserer han i kategori 6 
(sterkt tunghørt) ser vi at 2/3 av barna i figur 10 sannsynligvis utnytter 
lyden de hører godt nok til å fungere i tilrettelagte samtaler. Tre av barna 
viser at de registrer lyd, men må sannsynligvis ha visuell støtte i 
kommunikasjonen.  
 

4.1.6  CAP (Categori of Auditory Performance), vurdert ved 
siste datainnsamling 
I etterkant av vurdering av funksjonell hørsel, gikk vi sammen med 
foresatte og pedagogisk personale gjennom hvordan barna kunne plasseres 
i forhold til CAP, på norsk oversatt som Auditiv funksjonskategori eller 
funksjonsevne (Hjulstad et al., 2002). Dette er en syvdelt vurdering av den 
auditive funksjonsevne, basert på hvordan omgivelsene beskriver at barnet 
reagerer på lyd. Kategoriene går fra ingen spontane reaksjoner på lyd, via 
identifisering av lydkilder til Kategori 7 der barnet kan snakke i telefonen. 
Denne kategorien utdypes med at barnet er i stand til å snakke med en 
kjent person, og at innholdet godt kan være så enkelt som det å forstå hvem 
som ringer eller å ta imot en enkel beskjed. 
 
Etter gjennomgangen av 
CAP (figur 11), fant vi at 
to av barna ble beskrevet 
til å fungere i kategori 1 
(oppmerksomhet overfor 
lyder i omgivelsene), ett 
barn var i kategori 2 
(reagerer på korte 
signalord, kommando 
eller navn) og seks barn 
ble beskrevet til å fungere 
i kategori 7 som 
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Figur 11: Category of Auditory Performance 
(CAP)
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innebærer at de kunne snakke i telefon med kjent person.  
 
Denne vurderingen samsvarer godt med resultatene fra Rikshospitalet 
foretatt i forkant av vår siste datainnsamling. 
 

4.1.7  Eget verktøy for observasjon av lydoppfattelse  
Fra barna ble operert og fram til høsten 2005, høsten før vår siste 
datainnsamling, hadde alle blitt vurdert hørselsmessig på ulike formelle og 
uformelle måter. Spredningen på barnas hørealder var fra 2 år 4 mnd til 6 
år 3 mnd. Informantene våre hadde gitt oss informasjon om sine 
opplevelser, Rikshospitalet hadde delt sine resultat med oss og vi hadde 
egne observasjoner etter flere prosjektbesøk. Vi hadde erfart at det var 
mulig å si noe om alle barna ut fra de ulike innfallsvinklene der hørselen 
var det sentrale.  
 
Vi visste at alle i utvalget viste reaksjon på lyd, men at det var ulikt 
hvordan omgivelsene opplevde hørselen deres. Vi hadde informanter som 
fortalte om barn med noe oppmerksomhet for lyd, mens andre fortalte om 
barn de kunne henvende seg til utelukkende ved bruk av lyd og tale. Noen 
av barna viste for det meste reaksjon på lyder som var i nærheten, mens 
andre viste at de også hørte lyder over avstand. Det var også flere som sa at 
barna likte sanger og musikk. 
 
Med utgangspunkt i denne bakgrunnskunnskapen, om ni barn med svært 
ulik fungering, ville vi finne enda en måte å ha fokus på hørsel på som 
kunne inkludere alle. Vi ønsket å konstruere ett verktøy for vurdering av 
hørsel som kunne bidra som et supplement til det vi hadde sett så langt. 
 
 

4.2. Oppbygging av designet  
Erfaringene AKS hadde med hørselsutredning av barn med flere 
funksjonshemninger og døvblinde uten cochleaimplantat ble lagt til grunn 
da vi planla rammen for vurderingen av funksjonell hørsel.  
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4.2.1  Erfaringene vi bygde på 
Gjennom flere år har AKS bistått i vurdering og utredning av hørsel der det 
lokale hjelpeapparatet ikke kommer fram til tilfredstillende resultater. I den 
senere tid har utredningene i hovedsak blitt gjennomført i barnets 
hjemmemiljø. For å kunne si noe om de flerfunksjonshemmede barnas 
hørselsstatus må en vanligvis vurdere hørselen på flere måter. Venche Røst 
Bergåker beskriver dette slik:  
 

Når en hørselsdiagnose skal stilles i forhold til et lite barn eller et barn som 
fungerer på et tidlig utviklingstrinn mentalt må man benytte ulike testmetoder 
fordi der finnes ikke en enkelt testmetode som vil kunne gi et komplett bilde av 
hørselsnedsettelsen. Ser man disse metodene i sammenheng er det mulig å danne 
seg et bilde av hørselen til barnet (Bergåker, 1997: 33).  

 

Hørselsutredningene ved AKS bygger på de samme metodene som 
utredningen av vanlige små barn. Det blir brukt uformelle tester som lyd 
og distraksjonstest. Uformelle hørseltester kan beskrives slik:       
 

Høreprøver kaldes uformelle, når de ikke kræver aktiv medvirken af den testede, 
men derimod subjektiv registrering af den, der tester. Den, der testes, skal ikke 
være forberedt på lyden men skal distraheres (Rødbroe, 2004: 11). 

 

Det blir også brukt tester med audiometer der det lar seg gjøre. 
Forskjellene fra de testene som gjøres i det lokale hjelpeapparatet, ligger i 
hovedsak i mulighetene for fleksibilitet i forhold til når og hvor testen skal 
tas og en erfaring med tolking av de små signalene på at lyden er oppfattet. 
Tid til rådighet er en viktig faktor fordi barna ofte har lang responstid og 
fordi det er nødvendig med flere ulike testmetoder. Vi kan i liten grad 
støtte oss til barnas naturlige nysgjerrighet fordi denne ofte er vanskelig å 
oppfatte, dersom den er tilstede. I erfaringen vår ligger møte med flere barn 
som har hatt svake reaksjoner på lydstimuli som omgivelsene har hatt 
vanskelig for å fange opp og forsterke. Resultatet kan da ha blitt at barnet 
har sluttet å vise denne nysgjerrigheten for lyd. I tillegg har mange av disse 
barna i liten grad måttet forholde seg aktivt til de lydene de eventuelt hører. 
Lydene i omgivelsene angår andre og i liten grad dem selv, de blir i liten 
grad gjort oppmerksom på at lyden finnes og at den har en betydning. Et 
eksempel på dette kan være at skoleklokka aldri gjelder dem i den forstand 
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at de har sitt eget opplegg uavhengig av resten av skolehverdagen. I slike 
tilfeller ser vi at både voksne og barn overhører klokka, selv om kanskje 
begge hører den like godt. Før vi kan regne med å få noenlunde sikker 
informasjon om hva disse barna hører, må vi først arbeide med å skape en 
situasjon der lyden faktisk blir meningsfull slik at de kan vise ny interesse 
for lydene. 
 
AKS har god erfaring med å tilrettelegge for hørselsvurdering i barnets 
egne omgivelser; enten i barnehage, på skole eller i hjemmet. Barna får ha 
med seg kjente personer i omgivelser der de er trygge. En forutsetning er 
alltid at vurderingen må finne sted i rom som er forholdsvis skjermet for 
annen lyd. Innefor denne rammen kan vi legge opp til observasjoner av de 
vanlige aktivitetene til barna og se på hvilken måte lyden er en del av dem. 
Dette gir oss verdifull informasjon om hvorvidt barnas hørsel har en 
funksjonell plass i hverdagen deres. Deretter går vi, dersom det er mulig, 
over til en mer formalisert vurdering med utgangspunkt i kalibrerte leker 
eller et ordinært audiometer.  
 
En av forutsetningene for å lykkes er å ha god nok tid. For de aller fleste 
barna vi utreder er tidsaspektet avgjørende. De trenger lenger tid på å bli 
kjent med personene og situasjonen før de kan bruke energi på å oppfatte 
lyden, og så trenger mange tid før de gir til kjenne at de har hørt lyden. 
Måten barna viser reaksjon på at de har hørt er svært forskjellig, noen viser 
opplagte reaksjoner ved å stoppe opp i aktiviteten sin eller snu seg, andre 
har en ørliten endring i pusten eller en bevegelse i blikket. Noen av barna 
trenger også å bli kjent med lyden før de kan gi en reaksjon på en lydkilde 
de ikke ser. For dem virker det som om det er unaturlig å reagere på lyder 
som de ikke har erfaring med at angår dem direkte. I disse tilfellene må vi 
først legge opp til å gi lyden en mening ved å både se, ta og føle på 
lydkilden, før vi kan presentere den utenfor synsfeltet og så se om barnet 
reagerer på den som bare lyd. De fleste barna må vi ha flere 
utredningssekvenser sammen med før vi kan si at vi sannsynligvis vet noe 
om hvordan de hørte. For å kunne tolke resultatene så riktig som mulig i 
ettertid er det til stor hjelp å bruke video i utredningene.       
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4.2.2  Designet i prosjektets vurdering av funksjonell hørsel 
Med bakgrunn i disse erfaringene ville vi bygge opp et testdesign som 
kunne gjennomføres i barnets hjemmemiljø og som kunne favne alle de ni 
barna i utvalget vårt. Vi ville sammen med foresatte og det pedagogiske 
personalet fylle ut CAP (se punkt 4.1.6) og SIR (se 3.2.4). Ut over dette 
ønsket vi ikke å vurdere hørselen på bakgrunn av barnets taleoppfattelse. 
Taleoppfattelsen er godt nok dokumentert i andres vurdering av barna, men 
også fordi flere av barna i utvalget vårt fungerer førspråklig. Vi ville lage 
et supplement til vurdering av taleoppfattelsen og søkte ut fra det etter 
andre lydkilder for å kunne gi barna mulighet til å vise oss hvordan de 
gjorde seg nytte av lyden de hadde fått tilgang til gjennom implantatet. De 
mest nærliggende lydene var da omgivelseslyder. Vi hadde en formening 
om at det var disse lydene som kom til å bli de mest sentrale for de fleste 
av barna i utvalget vårt. Det ligger betydelig informasjon i 
omgivelseslydene, både i forhold til å bli varslet om endringer i det 
nærmeste miljøet, som for eksempel at det kommer en person inn i 
rommet, og i forhold til å kunne opprette kontakt over avstand, eller at en 
kan skille ut lyden av dørklokka slik at en er forberedt på at det kommer 
noen. Flere av informantene hadde gitt opplysninger om at barna hadde et 
positivt forhold til sang og musikk. Dette ga oss støtte til også å prøve ut 
sanger som lydkilde, selv om vi vet at taleprosessoren ikke er innstilt med 
tanke på optimal oppfattelse av musikk (Laneau et al., 2004).   
 
Vi ville etablere en kontakt mellom en av prosjektmedarbeiderne og barnet 
for så å presentere en lyd ut i rommet. På denne måten ville vi ta 
utgangspunkt i lyder som ikke inngikk i en allerede etablert relasjon og så 
se hvilke reaksjoner og muligheter det ga inn i relasjonen i etterkant. Ut fra 
dette ønsket valgte vi å bruke en mobiltelefon og å samle omgivelseslyder 
og sanger på minidisker.  På denne måten kunne vi sette i gang en lyd, som 
varte noe over tid, uten at relasjonen ble brutt. Erfaringer vi hadde med 
vanlig lyd og distraksjonstester, der barnet var i lek med en voksen mens 
audiopedagogen lagde lyder med kalibrerte lydkilder, gjorde oss 
oppmerksom på vanskeligheten med å finne aktiviteter som var passe 
engasjerende til vårt formål. Aktiviteten måtte ikke være så fengende at 
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andre lydinntrykk ble skjøvet helt ut til siden, men måtte likevel være 
såpass interessant at oppmerksomheten i utgangpunktet lå på aktiviteten og 
ikke på lydkilden. Dette prinsippet ville vi ta med oss inn i vurderingen av 
funksjonell hørsel. 
 
Ut fra disse kriteriene konstruerte vi en ramme for en lekesituasjon der 
omgivelseslyder og sanger ble et sentralt element. Vi ville se hvordan 
barna forholdt seg til mer eller mindre kjente omgivelseslyder og til 
musikk som ble presentert gjennom en høytaler. Gjennom slik formell 
tilrettelegging i en uformell situasjon håpet vi å se en eller annen type 
lytteadferd eller reaksjon på lyden. Vi ville i etterkant av presentasjonen av 
lydene gi rom for eksperimenteringer med lydene og lydkilden. Ut fra dette 
håpte vi å kunne få eksempler på hvordan barna lot seg avbryte, eventuelt 
overhøre eller bli interessert i det vi hadde med oss.  
 
Vi ville se om barna ga til kjenne at de hørte en lyd (mobiltelefonen) 
dersom de andre i rommet forholdt seg i ro. Deretter ønsket vi å se hvordan 
de viste at de hørte lyden når det var kjent at den ville komme – vi lagde en 
forventing om at lyden kommer om igjen. Overgangen der minidiskene ble 
presentert første gang ble brukt med tanke på hvordan de reagerte på at den 
forventede lyden (mobillyden) ikke kom, men at det dukket opp en annen 
lyd (musikk). Deretter fikk de tilgang på minidisken og vi så hvordan de 
manipulerte utstyret og eventuelt gjorde bevisste valg av lyder. 
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4.2.3  Presentasjon av lydkildene. 
     
  Repetisjoner  1. sekvens 2. sekvens 

 0 – 12 sekunder 
1 sekund pause 
13 – 25 sekunder  
1 sekund pause 
26 – 38 sekunder  
1 sekund pause 
39 – 51 sekunder  
1 sekund pause 
52 – 65 sekunder 

1. gang 
 
2. gang 
 
3. gang 
 
4. gang 
 
5. gang 

55 dB  
 
70 dB  
 
74 dB  
 
74 dB  
 
74 dB  

60 dB  
 
70 dB  
 
71 dB  
 
71 dB  
 
71 dB  

 Tabell 7: Ringetone Breeze.mp3 med stigende anropsvarsling 

Vi brukte en mobil fra Nokia med ringetonen Breeze.mp3 med stigende 
anropsvarsling. Denne ringelyden består av repetisjoner av to 
sammenhengende sekvenser der den siste av disse sekvensene har mest 
diskant. Hver repetisjon varer i 12 sekunder, deretter er det 1 sekund pause 
før ringelyden starter igjen. Lydstyrken, målt i frittfelt på en meters 
avstand, er beskrevet i tabell 7. Som det går fram av tabellen øker 
lydstyrken i den 1. sekvensen to ganger, mens den 2. sekvensen øker den 
første gangen for så å være lik i lydstyrken før den er svakere i de følgende 
repetisjonene. Fra og med 3. gangs repetisjon er mønsteret det samme, den 
første sekvensen litt sterkere enn den andre, til telefonen blir skrudd av. På 
denne måten får vi fire markante endringer av lydmiljøet i rommet. Først 
oppstarten der vi går fra ingen lyd til mobillyd i rommet, så en økning 
halvveis ut i første sekvens. Etter 13 sekunder øker lydstyrken andre gang, 
for så å øke igjen 26 sekunder etter at den begynte å ringe. Deretter er 
lydstyrken i repetisjonene den samme fram til telefonen blir slått av. Vi 
hadde også med to minidisker. På den ene var det sanger med 
populærmusikk av forskjellige artister. Dette var melodier som på den 
tiden ofte var å høre på radio. På den andre disken hadde vi spilt inn 
omgivelseslyder hentet fra Internett. Det var lyder som kunne assosieres 
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med bevegelse i vann, motorkjøretøy, barn i utelek og nyttårsraketter. I 
arbeidet med å velge lyder tok vi hensyn til tonehøyde, rytme i lyden og 
lengden på lydsporet. Det ble diskutert om det skulle være ulike lyder og 
måter å presentere lydene på ut fra barnas funksjonsnivå eller om det skulle 
tilstrebes å finne en form som kunne favne alle. Vi valgte en felles 
tilnærming til alle barna og vi valgte å ha en fast arbeidsfordeling. Den ene 
av oss var sammen med barnet, mens den andre satte i gang de første 
lydene og gjorde videoopptak.  
 

4.2.4  Praktisk gjennomføring 
Etter at den ene prosjektmedarbeideren hadde etablert kontakt med barnet, 
enten i en lek eller i en samtale, ringte den andre prosjektmedarbeideren til 
den ferdig innstilte mobilen og lot den ringe. Vi hadde valgt å konstruere 
situasjonen slik at vi også fikk se om barnet ga til kjenne at det hørte en 
lyd, som vanligvis ikke var der, dersom ingen andre i rommet lot seg 
merke av at lyden kom. Vi som var i rommet sammen med barnet 
overhørte lyden. Etter at den voksne hadde registrert at barnet hadde hørt 
lyden ble mobiltelefonen hentet fram. Barnet fikk se på den og ringelyden 
ble stoppet. Vi gjemte så mobilen igjen slik at vi kunne vente på at lyden 
kom tilbake. Sammen med noen av barna ble dette gjentatt flere ganger før 
minidisken ble satt på. For de fleste kom lyden fra minidisken som en 
overraskelse, de ventet på lyden fra mobiltelefonen. Deretter hentet vi 
minidisken og barna fikk låne den. De som ikke kunne det lærte så hvordan 
de kunne velge spor. Deretter hørte vi gjennom disken med 
omgivelseslyder og deler av disken med sanger, før barnet fikk utforske 
videre på egenhånd. Prosjektmedarbeideren utfordret barna i ulik grad på 
hvilken lyd de syns de hørte og ga dem forslag til hva det kunne være. I 
hele sekvensen var det lagt opp til en samhandling mellom barnet og 
prosjektmedarbeideren.  
 
Dette var designet vi hadde som utgangspunkt. Siden barna hadde så ulike 
forutsetninger og de fysiske rammer vi hadde til rådighet var forskjellige 
ble resultatet ni ulike situasjoner over mer eller mindre samme lest. 
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Sammen med ett av barna valgte vi vekk minidisken og brukte i stedet 
stemmen til den voksne.  
 
Videoopptakene ble i ettertid gjennomgått og det ble skrevet ut et 
handlingsresymé fra hvert besøk. Vi vurderte det dit hen at vi i denne 
sammenhengen ikke hadde behov for et analyseverktøy med stor vekt på 
detaljer. Vi ville finne eksempler på hvordan barna viste oppmerksomhet 
for lyd ut fra hvordan de reagerte på den første mobillyden, minidisken, 
gjentagelsene og utforskingen og så derfor fortrinnsvis etter disse stedene 
på videoen.  
 
 

4.3 Resultater fra vurderingen av funksjonell hørsel 
I alle barnehagene og skolene ble det tilrettelagt slik at vi fikk et rom der 
det var forholdsvis stille. Noen steder var vi på et grupperom, andre steder 
var vi inne på avdelingen eller i klasserommet mens de andre barna var ute. 
Det varierte om barnet var i rommet sammen med en voksen da vi kom 
eller om vi gikk inn på dette rommet sammen med barnet. Hele situasjonen 
med vurdering av funksjonell hørsel varte fra 15 til 40 minutter med et 
gjennomsnitt på ca 30 minutter.  
 
Ottersen og Ohna (2000) har beskrevet lytteferdighetenes hierarki, bygget 
på Estabrooks og Erber.  De bruker begrepene oppdagelse, diskriminering, 
identifikasjon/gjenkjennelse og forståelse. I vårt design kan vi si at det at 
mobillyden kommer inn i rommet gir en mulighet for en oppdagelse, mens 
det å registrere at det er en annen lyd når minidisken begynner viser en 
evne til diskriminering. Identifiseringen og forståelsen kan vi knytte til 
navngivelsen av omgivelseslydene og eksemplene på hvordan lydene blir 
tatt med inn i lek.  
 

4.3.1  Lytterferdighetenes hierarki 
I gjennomgangen av det vi har sett har vi valgt å tematisere funnene våre ut 
fra begrepene i lytteferdighetenes hierarki. I tillegg har vi sett på hvordan 
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barna utforsket utstyret og hvordan de gjorde seg nytte av den taktile 
støtten som høytaleren ga mulighet for.  
 
Oppdagelse av lyd er et sentralt begrep både når det snakkes om 
lytteferdighetenes hierarki (Ottersen & Ohna, 2000) og i forbindelse med 
uformell testing (Rødbroe, 2004) av hørsel beskrives fenomenet lyd til 
forskjell fra fravær av lyd. Når det snakkes om lytteferdighetenes hierarki 
er det oppdagelsen som beskrives som det første trinnet, barnet må oppfatte 
at det er noe som er lyd. Hos Rødbroe understrekes det at barnet ikke skal 
være forberedt på at lyden kommer, det skal være distrahert i annen 
aktivitet. På denne måten kan en se om barnet oppfatter at det kommer en 
lyd og om det lar seg distrahere.  
 
I vår vurdering av hørsel er det spesielt når mobiltelefonen kommer første 
gangen at vi får informasjon om hvor vidt barnet har etablert en fast 
forestilling om at lyd er noe som en kan reagere på og forholde seg til på 
en eller annen måte. Når barnet reagerer på lydstimuli senere i vurderingen 
er elementet av oppdagelse selvfølgelig også tilstede. Oppdagelsen er en 
forutsetning for at lyden kan bli meningsfull.  Har barnet ikke oppdaget lyd 
som fenomen kan barnet heller ikke videreutvikle innholdet i lyden og ta 
den inn i hverdagen som en informasjonskilde.  
 

Gjennomgang av resultatene 
Gjennomgangen av videoene fra vurderingen av funksjonell hørsel viste 
oss at det var stor spredning på hvor lang tid det tok fra mobillyden kom ut 
i rommet til barnet enten sa fra eller på annen måte tydelig ga til kjenne at 
det hørte lyden, spredningen illustreres i  tabell 8.  
 

 94 



  Kapittel 4: Barnas hørselsfunksjon   

Det var bare ett barn som 
på eget initiativ sa fra at 
hun hørte en lyd. Det 
skjedde etter at lyden 
hadde vært i rommet i ca 
½ minutt. De andre ble så 
tydelig lyttende at den 
voksne tok et initiativ ved 
å spørre enten om de 
hørte noe eller om hva de 
hørte. Ett eksempel på 
det siste er beskrevet i 
utdraget under. 

     
 Repetisjoner  Tid   Antall 

barn 
3 1. gang 0 – 13 sek.  
1 2. gang 13 – 26  

sek. 
 

4 3. gang 26 – 39 
sek. 

 

 4. gang 39 – 52 
sek. 

 

 

1 5. gang 52 – 65 
sek. 

 
 

Tabell 8: tiden barna brukte på å reagere på mobillyden 

 
 

Etter ca 30 sekunder ser hun opp mot Astri, så mot kamera, deretter mot Line 
som filmer. Astri spør om hun hører noe og spør så hva det er. Hun svarer med 
tegn: ” MUSIKK HØRE”. 

 

Ser vi på hvor lang tid de ni barna brukte på å gi til kjenne at det var en lyd 
i rommet, finner vi at tre barn reagerte umiddelbart etter at mobilen 
begynte å ringe eller før det kom en ny repetisjon etter 13 sekunder. Ett 
barn reagerte ved andre repetisjon, mens 4 barn var tydelige i sin reaksjon 
først etter ca 30 sekunder. Det siste barnet var ikke helt tydelig i adferden 
før etter nesten ett minutt, men da virket han lettet når han ble spurt om han 
hørte noe, om det var noen lyd der. Åtte av barna viste en reaksjon på 
lyden forholdsvis raskt etter en pause mellom to repetisjoner, mens det 
siste barnet viste reaksjon på overgangen til den andre sekvensen i 
repetisjonen. Vi observerte en lytteadferd der ansiktsutrykk og blikkretning 
ble endret. Vi så også at barna stoppet opp i aktiviteten de holdt på med, 
eller at de ble stille i kroppen. Et av de stille barna virket mer usikker, men 
ble likevel tolket som tydelig lyttende selv om hun svarte benektende på et 
forslag om at det var musikk i rommet. Hun beskrives slik:  
 

Det er helt klart at hun hører, hun sitter med vidåpne øyne og fingeren i munnen. 
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Når den voksne spurte om de skulle skru av lyden sa hun ”ja” og så nesten 
litt lettet ut. De fortsatte deretter å tegne som de gjorde før mobillyden 
kom.  
 
Etter at barna hadde gitt til kjenne at de hørte lyden, eller den voksne 
hadde gjort dem oppmerksom på at det var noe der, ble mobilen hentet og 
det ble kommentert at den var lydkilden. Deretter ble det foreslått å 
gjemme mobilen for så å høre den om igjen, det syns de fleste var en god 
ide. Den voksne og barna byttet på å gjemme mobilen. Begge to var 
sammen om å vente på at den skulle ringe igjen. Når barna nå visste at det 
ville komme en lyd og vi lagde en forventning om at den ville komme 
igjen, reagerte langt de fleste betydelig raskere enn de hadde gjort den 
første gangen mobilen ble presentert. 
 

Astri venter sammen med en av guttene på at mobilen skal begynne å ringe igjen. 
Første gangen han hørte lyden tok det ca 30 sekunder før han stoppet opp og sa 
”hør”, denne gangen venter vi 2 sekunder før han smiler og sier ”den kom”.  

 
For denne gutten var det tydelig stor forskjell på hvor lang tid han trengte 
før han kommenterte lyden som kom uforberedt inn i rommet og lyden 
som han visste skulle komme.  
 
En annen måte å få bekreftelse på om barna har hørt at det er en lyd i 
rommet, er å studere hvordan de reagerer når lyden forsvinner. Sammen 
med noen av barna fikk vi en opplevelse av at lyden, ofte musikk, gikk fra 
å være interessant og noe de lyttet til, over til å være en kulisse til leken. 
For å sjekke ut hvilken funksjon denne lyden hadde ble den i enkelte 
tilfeller skrudd av, uten at barnet så det. I ett tilfelle satt barnet og snakket 
med den ene prosjektmedarbeideren samtidig som han lekte med en 
tøypapegøye da musikken ble skrudd av. I handlingsresymeet som ble 
laget ut fra videoen er denne situasjonen beskrevet slik: 

 
Astri skrur av musikken – han reagerer umiddelbart og snur seg mot henne og 
ber om at den blir satt på igjen. Det blir gjort og han snur seg tilbake og fortsetter 
å kaste papegøyen i taket og snakke med Line. 
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Selv om det kunne virke som om lyden ikke hadde betydning i denne 
situasjonen var barnet tydelig på at han ville fortsette å ha den der.  
Et annet barn ble også tydelig misfornøyd når lyden forsvant. 
 

Astri tar ut ledningen fra høytaleren midt i en lyd (rennende vann) slik at den 
kuttes, barnet holder minidisken i begge hender opp mot, ikke inntil, venstre øre. 
Det kan se ut på ansiktet hennes som om hun med en gang oppfatter at lyden blir 
borte, hun ser misfornøyd ut, og begynner å trykke som for å finne lyden igjen. 
Hun ser mer og mer misfornøyd og konsentrert ut i trykkingen. Astri setter i 
ledningen igjen, men da har det blitt trykt så mye at det ikke kommer lyd likevel. 
Litt etter tilbyr Astri seg å hjelpe. Mens Astri trykker søker barnet mot høytaleren 
med tommelen. Det er ikke noe der heller, hun tar borti minidisken som Astri 
holder på med. Hun ser avventende ut og sjekker igjen høytaleren. Til slutt fikk 
vi igjen lyden og hun lyser opp i et stort smil og tar tommelen bort til høytaleren. 
Astri legger så minidisken på magen hennes og hun tar den opp. 

 
Dette var en jente som tydelig brukte både hørselen og den taktile støtten i 
opplevelsen av lyden. Det virket som om hun sjekket med det taktile om 
det hun opplevde auditivt var virkelig, både når lyden var borte og når den 
kom tilbake. I tillegg virket det som om det taktile også ga henne en rikere 
opplevelse når alt fungerte som det skulle. Hun varierte med å søke taktil 
støtte og bare lytte.  
 
Et siste eksempel på oppdagelse av lyd er knyttet til reaksjon på når den 
voksne synger en kjent barnesang. Barnet sitter med ryggen mot den 
voksne og leter etter noe oppi en lekekasse, den voksne sitter ca en meter 
bak.  
 

Barnet sitter med ryggen til Astri og vender seg mer og mer mot en lekekasse. 
Astri roper på henne uten at en med sikkerhet kan si om hun hører. Hun blir stille 
i kroppen men sitter med ryggen mot kamera. Så begynner Astri å synge Lille 
Petter edderkopp. Barnet endrer noe i holdningen sin, hun sitter stille og kikker i 
veggen mens hun lener seg mot lekekassa, det ser ut som om hun lytter. Etter en 
liten stund snur hun seg mot Astri som tar med bevegelsene i sangen. Med en 
gang sangen er ferdig snur barnet seg mot lekekassa igjen. 

 
Her er det helt klart at reaksjonen på lyd er knyttet opp til synging av en 
kjent sang. Archbold og Tait (2003) hevder at bruk av sang fremmer 
lytteferdigheter:  
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Singing is another activity that promotes listening and also goes a long way 
towards solving many of the early problems with eye contact, turn taking and 
vocalization (Archbold & Tait, 2003: 278).  

 

 
Diskriminering av lyd blir ofte knyttet opp mot tale, en ser da på barnets 
evne til å oppfatte likheter eller forskjeller i talestimuli så som ulik rytme i 
ord eller lengden på ordet. I vår vurdering valgte vi isteden å presentere en 
ny lyd når det var den ”gamle” som var forventet. Vi hadde hørt på 
mobilen, vi hadde tatt den fram, og for noen gjemt den om igjen for så å 
finne den. Mens vi ventet på at den skulle ringe enda en gang ble 
minidisken satt på isteden. Den reaksjonen barna da kom med viste oss helt 
klart at de oppfattet dette som en annen lyd.  
 

De venter på lyd som de tror kommer fra mobilen, det kommer musikk isteden. 
Han ser opp med det samme, smiler og ser ut som om han vil følge takten. 

 
Et annet barn så overrasket ut, men oppsøkte likevel mobilen for å se om 
det var der lyden kom fra. Når det ikke var den, fikk han hjelp til å finne 
minidisken. Et tredje barn kikket umiddelbart bort på cd-spilleren som sto i 
hjørnet av rommet. Det var der det pleide å komme musikk fra. 
 

Identifikasjon/gjenkjennelse er begreper som i hørselssammenheng ofte 
forbindes med om barnet er i stand til å gjenkjenne lyder eller ord. Det er 
ikke noe krav om at barnet selv skal kunne uttale ordet for begrepet. Det er 
tilstrekkelig at barnet for eksempel kan peke på et bilde eller i praksis vise 
at det vet hva lyden hører til, eksempelvis gå til døra når det ringer på.  
 
I vår vurdering av den funksjonelle hørselen til barna i utvalget, kan vi 
betrakte måten de brukte lydene på minidiskene på som et eksempel på i 
hvilken grad de diskriminerte eller gjenkjente lyder.  De hadde tilgang på 
to minidisker. På den ene var det sanger med populærmusikk av 
forskjellige artister. På den andre disken hadde vi spilt inn omgivelseslyder 
hentet fra Internett. I hovedsak satte prosjektmedarbeideren i gang lydene 
og spolte framover på disken i starten. Etter hvert overtok barnet, og 
prosjektmedarbeideren fikk en rolle som den som spurte hva lyden var og 
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som oppmuntret for å høre gjennom alle omgivelseslydene og en del av 
sangene. Det var ulikt hvor mye oppmuntring barna trengte. Noen hørte på 
omgivelseslydene og deler av sangene opptil flere ganger på egenhånd, 
mens andre var mindre interessert og mente at de i alle fall var ferdige når 
de hadde vært gjennom noen sanger og alle omgivelseslydene én gang.  
 
Generelt virket det som om barna lettere fikk et aktivt forhold til disken 
med omgivelseslydene. Det var flere av barna som kom med forslag til hva 
lyden kunne være og som ville høre flere av lydene om igjen. Lyden av en 
bil som tuter var det for eksempel flere som kom tilbake til.  
 
I det følgene har vi valgt ut eksempler som viser hvordan barna 
identifiserte lydene på minidisken med omgivelseslyder. Lydene vi hadde 
valgt viste seg å fungere mer eller mindre godt. Noen var tydeligvis 
forholdsvis enkle å kjenne igjen og gi et navn, mens andre så ut til å være 
mer diffuse. Vi har valgt å gi eksempler både på det som fungerte godt og 
det som kanskje fungerte mindre godt. 
 

Barn som leker ute. Dette var en lyd som få så ut til å ha noen 
gjenkjenning på, lyden var nok forholdsvis vanskelig å tolke. I lydbildet 
kan en høre barn som roper og klapper, det kan høres ut som om det er fra 
et friminutt på en skole. Ett av barna fikk likevel en assosiasjon som kunne 
passe godt inn, han begynte å klappe i hendene da lyden startet.  
 
Bil som tuter eller bilalarm. Lyden er nesten opp mot en rentone, den er 
rytmisk og varer en stund. Det var flere som hadde gjenkjenning denne 
lyden. Selv om de ikke hadde noen ord på den med en gang var de raske til 
å godta forslaget om bil. Et av barna sa umiddelbart bil i det lyden startet. 
Et annet barn brukte litt mer tid før hun brukte bilbegrepet. 

 
Bilyden kommer, på spørsmål om hva det er trekker hun på skuldrene, når hun 
blir spurt om igjen ”hvilken lyd er det” svarer hun ”bip, bip, bip”. Astri 
kommenterer at det høres ut som en bil. Den neste lyden er Vamp. Astri spør hva 
det er. Hun svarer ikke på det, men går tilbake til bilen. Etter en stund ser hun i 
displayet og sier åtte, spør så etter bilen, Astri svarer at bil er to, hun trykker fram 
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til to og setter navn på lyden. Neste gang bilen kommer er hun kjapt framme med 
tegnet for TUT. 
 

For dette barnet virket det som om det var billyden som var favoritten. Hun 
benevnte mange av de andre lydene også, men det var denne hun spurte 
etter og som hun aktivt trykket seg fram til flere ganger.  
 
Vamp, månemannen. De fleste barna hørte bare på innledningen til denne 
sangen før de trykket seg videre, et av barna gjorde umiddelbart feletegn 
da den begynte. Et annet barn brukte denne melodien som en del av en lek 
med piperensefigurer. Figurene skulle danse til sangen. 
 

Vamp begynner, Irene fortsetter å leke. Astri tar Brum og spør Irene hvilken lyd 
det er. Irene skrur opp lyden og begynner å bevege seg etter musikken mens Astri 
henter en av piperenserfigurene som bor i papirbyen og lar denne danse bort til 
Brum som står og stamper/danser litt til musikken, Irene styrer volumknappen, 
hun danser med begge figurene. Astri henter enda en figur, så skrur Irene lyden 
helt ned. Astri tror at Irene er ferdig og spør da om de skal høre på neste, men 
Irene sier ”en – to – tre” og er klar i kroppen til mer dans i det hun skrur lyden 
opp igjen – Vamp spiller fremdeles. 

 

Dette var en lek som varte over tid og der melodien var en viktig faktor i 
leken. 
 
De neste to lydsporene var fra tegneserien om Tom og Jerry, det ene heter 
”babytalk” og det andre ”be happy”. Begge sporene fanger etter vår 
mening det karakteristiske fra lyder i denne tegneserien. Det var flere av 
barna som virket undrende til disse lydene som om det var noe kjent uten 
at de visste hva, men en av guttene var raskt ute med å gi uttrykk for at her 
var det i alle fall noe som var morsomt da han brukte tegnet LE. En annen 
gutt virket som om han hadde en viss gjenkjenning og da Astri sa at det var 
Tom og Jerry var han rask med å henvende seg til Line for å fortelle det til 
henne også. Neste gang lyden kom sa han med en gang at det var Tom og 
Jerry.  
 
Ambulanse. Lyden illustrer en ambulanse som kommer kjørende mot 
lytteren for så å kjøre forbi og videre. På denne måten blir det en lyd som 
begynner svakt, får så å bli sterkere før den igjen blir svak. Dette var den 
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eneste lyden som noen av barna protesterte på forslaget de fikk om hva det 
kunne være.  
 

Lyden av sykebilen startet. Astri spør hva det er, hun svarer ved å trekke på 
skuldrene. Astri foreslår at det er sykebil. Da sier hun nei og foreslår FELE. 

 
Et annet barn sier spontant at det er et blåseinstrument. Han gjør tegn for et 
instrument som spilles slik som man spiller på blokkfløyte.  
 

Lyden av bilen som starter og kjører bort, ble omtalt som lyden av en 
motorsykkel. Her er det motorduren som er fremtredende, bilen starter for 
så å ruse motoren før den kjører bort. Et av barna assosierte lyden med 
slurping og gjorde tegnet for å drikke med sugerør. Sammen med et annet 
barn ble lyden en klar motorsykkellyd og hovedlyden i en lek. Barnet og 
Astri lekte at de kjørte motorsykkel med blyanter som styre.  
 

Ingvild trykker seg fram på minidisken og kommer fram til motorsykkelen igjen. 
Astri forvandler den dansende blyanten til et styre på en motorsykkel, Ingvild ser 
på og smiler. Mens det kommer andre lyder legger de ned blyantene. Etter en 
stund begynner motorsykkelen igjen. Det virker som om Ingvild hører dette, hun 
henvender seg til Astri som om hun vil ha med babyleken i leken. Hun sier 
bmmmm og gjør motorsykkeltegn og leker at hun kjører motorsykkel. Astri tar 
opp tråden og begge kjører motorsykkel. Litt senere leter Ingvild etter en blyant 
som hun gir til Astri som bruker den som styre på motorsykkelen. Ingvild ser 
fornøyd ut og følger bevegelsene med blikket, noe senere finner Astri en blyant 
til Ingvild. Ingvild trykker litt på minidisken uten å sjekke hva som kommer, tar 
tak i blyanten som et styre, legger seg bakover og kjører. 

 
Denne leken varte over tid og Ingvild søkte seg fram til motorsykkellyden 
flere ganger. I slutten av episoden startet hun motorsykkelleken selv om 
hun hadde kommet fram til en annen lyd. Motorsykkellyden var helt klart 
viktig da leken oppstod. Hvilken rolle lyden spilte i fortsettelsen er 
vanskelig å si sikkert. Samspillet og leken var i seg selv muligens like 
opprettholdene som det lyden var.  
 
Lyden av bølgeskvulp ble av den voksne forklart som en lyd en kan høre 
når en er ute i båt. Hun gjorde tegn for en båt som vugget på vannet som en 
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ledsagelse til lyden. Ingen av barna kom med forslag til hva dette kunne 
være, men godtok forslaget om at det var sånt vann som båtene kan gynge 
sakte fram og tilbake på. 
 
Nyttårsraketter var en lyd som frambrakte smil hos flere og forundring 
hos noen. Lydsporet inneholder både lyden av små piperaketter og større 
raketter som en kan forestille seg inneholder mengder av små raketter som 
eksploderer etter at de har kommet høyt opp på himmelen. Ett barn forslo 
at det var noen som klappet, men virket ikke helt fornøyd med sitt eget 
forslag, hun spurte den voksne som sa at det var raketter. Dette svaret 
virket hun fornøyd med, og neste gang lyden kom benevnte hun den som 
rakett og fortalte at de hadde hatt sånne hjemme. Et annet barn foreslo at 
piperakettene var en fløyte. Han kunne være med på at det kunne være 
rakett også, men neste gang lyden kom sa han igjen fløyte.  
 
Sporet med lyden av rennende vann hørtes ut som lyder fra badet. Et av 
barna sa ”tisse” når han hørte lydene. De andre barna hadde ingen egne 
forslag på denne lyden, men syntes forslagene til den voksne om at det var 
vann som renner, kanskje en dusj, var helt greie.  
 
Vi ser at det er svært ulikt hvilke type respons vi fikk på de ulike lydene. 
Noen av barna var avventende, mens andre var mer aktive med forslag. For 
noen av dem gikk lydene inn i en lek, mens for andre virket det som om 
det var om å gjøre å bli ferdig så raskt som mulig. Likevel mener vi at vi 
kan antyde noen mønstre etter denne korte sekvensen, uten å trekke for 
bastante slutninger. Det kan virket som om det var få som fant lydene av 
”barn som leker”, ”bølgeskvulp” eller ”rennende vann” interessante. Her 
fikk vi lite respons, også på de forslagene som den voksne kom med. 
Forslagene ble godtatt, men i liten grad brukt av barnet senere i 
vurderingen når lydene kom tilbake. Disse lydene kan muligens oppfattes 
som diffuse på vår minidisk, de inneholdt et bredt frekvensspekter med 
mye informasjon. Det er mulig at de ble oppfattet som en lydgrøt.  
Rakettene og lydene fra Tom og Jerry filmen har noe av den samme 
karakteren selv om barna her i større grad så ut til å få mening i lyden når 
den voksne kom med forslag om hva det kunne være. De fastholdt også 
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dette forslaget i større grad slik at de kunne bruke det når lyden kom 
tilbake. I motsetning til disse lydene hadde lyden av bilen få frekvenser og 
den er rytmisk. Det er mulig at det er disse egenskapene ved lyden som 
spiller inn når det er såpass mange som enten forteller hvilken lyd det er, 
eller raskt godtar forslaget fra den voksne og bruker det neste gang lyden 
kommer. Det er også denne lyden som flest barn spurte om å få høre om 
igjen. På mange måter har lyden av ambulansen mange av de samme 
egenskapene som lyden av bilen har. Her var det likevel flere andre forslag 
til hva lyden kunne være og barna var i liten grad enig i at det faktisk 
kunne være en ambulanse eller sykebil. Hva det kan komme av er ikke lett 
å vite, men forslagene barna hadde kunne godt forstås av den voksne. Det 
var mulig å assosiere denne lyden med lyden av en fele eller et 
blåseinstrument, for eksempel en fløyte. Til slutt en liten kommentar om de 
to lydene som ble tatt inn i lek, Månemannen med Vamp og billyden som 
ble til en motorsykkellek. Månemannen er en melodi som strekker seg ut i 
tid og er dermed et godt utgangspunkt for en lek. Billyden er betraktelig 
kortere, men gir nok raskt assosiasjoner til kjente erfaringer fra hverdagen, 
denne gangen knyttet opp til en motorsykkel. Det er mange som har sett 
motorsyklister på veien. Begge disse lydsporene representerer lyder som 
nok i stor grad er en del av lydbildet i hverdagen og det er mer sannsynlig 
at barna tar i bruk lyder de er vant til å høre.  
 
Forståelse er det siste begrepet i lytteferdighetenes hierarki. Ottersen og 
Ohna (2000) støtter seg på Erber og beskriver forståelse som evnen til å 
forstå meningen med tale, ved å svare på spørsmål, følge en instruksjon, 
omskrive eller delta i konversasjon. Barnets respons må være kvalitativt 
forskjellig fra det som ble presentert for det.  
 
Selv om talespråklige ferdigheter ikke var et av våre analysekriterier har vi 
likevel noen eksempler på forståelse innenfor denne definisjonen fra 
kontakten med barna gjennom vurdering av funksjonell hørsel. Nedenfor 
kommer et par eksempler som oppstod i forbindelse med når vurderingen 
skulle avsluttes. 
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De har hørt gjennom diskene og Astri spør om de skal høre om igjen (Carl ser 
ned på minidisken mens Astri snakker) Carl svarer ”nei”.  På 
oppfølgingsspørsmålet ”er du ferdig” svarer han ”ja”.  

 
I motsetning til Carl syntes Ingvild at de kunne holde på litt til. 
 

Astri foreslår at det er slutt, Ingvild syns ikke det. Hun sier nei uten å ha sett opp 
da hun ble spurt, på oppfølgingsspørsmålet ”skal du mer” svarer hun ”ja”. 

 
Et annet barn ga sitt svar også i form av handling. 

 
Astri sier at de er ferdig, ”ja” sier han og stopper minidisken, dette blir sagt bare 
med tale uten at han ser på Astri. 

 
I forhold til lytteferdighetenes hierarki hadde alle barna oppdaget lyd til 
forskjell fra fravær av lyd. Noen av barna i utvalget fulgte også alle fasene 
fra oppdagelse til forståelse.  
 

4.3.2  Taktil støtte i høytalerne 
Det sto fritt opp til barna om de ville utforske høytaleren, den stod innfor 
rekkevidde for de åtte barna vi brukte minidisken sammen med. 
Halvparten av dem søkte taktil støtte i større eller mindre grad. For noen av 
barna kan det være vanskelig å si om det er det taktile eller det auditive 
som har gitt dem mest informasjon. Det å gi lyden en mening ved å både 
se, ta og føle på lydkilden, er for noen avgjørende for at de skal kunne 
reagere på lyden uavhengig av den visuelle og taktile støtten i ettertid. Det 
virket som om den taktile støtten hadde noe ulik funksjon hos barna. Noen 
så ut til å i hovedsak stole på den auditive sansen, men søkte taktil støtte 
dersom lyden ble for svak.  
 

Det kommer en ny lyd, vann som renner. Astri foreslår at de skal gå til spor 
nummer to isteden. Barnet svarer med å si seksten. Astri ser på kassetten for å 
finne ut hvilken lyd det er og forteller at det er vann. Barnet trykker videre men 
det kommer ikke lyd. Hun sjekker høytaleren med hånda og sier TOMT. 
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Det kan virke som om dette barnet søkte en bekreftelse på at hun ikke hørte 
noe ved å sjekke om det var vibrasjoner i høytaleren eller ikke, eller så 
ville hun vite hvordan høytaleren var når hun ikke hørte noe.  
 

Det neste eksempelet viser et barn som også tar seg tid til å skaffe seg 
taktil støtte. Denne episoden oppstod ca ti minutter etter at minidisken var 
introdusert.  Barnet vekslet mellom det rent auditive og det auditive 
sammen med taktil støtte. 
 

Barnet henter til seg høytaleren og kikker litt på den mens hun hører videre på 
lyder. Hun kommer til motorsykkellyden. Astri sier motorsykkel og gjør tegn 
mens barnet kikker ned på høytaleren og undersøker denne, hun holder tommelen 
på membranen, så retter hun seg opp, kikker på Astri og gjør tegnet for 
motorsykkel og sier brmmmm. Astri svarer med motorsykkeltegn og brummm. 

 

I det neste eksempelet er det et barn som i stor grad brukte høytaleren 
aktivt i orienteringen mot lyd. Det virker som den støtten han fikk gjennom 
den var viktig allerede når han skulle være sikker på om det var lyd eller 
ikke. Dette eksempelet er hentet ut tidlig i vurderingen, rett etter at 
minidisken er introdusert. 
 

Astri skrur av minidisken, han virker misfornøyd og tar mot høytalerne, han 
kjenner på membranen og ser spørrende på Astri som setter på musikken igjen, 
det høres og kjennes i høytaleren. 

 

Det siste eksempelet viser et barn som brukte den taktile sansen som en del 
av en mer omfattende utforsking. Hun lå på en matte på gulvet samtidig 
som hun holdt i minidisken og hadde høytaleren er innen rekkevidde. Astri 
satt på gulvet ved siden av henne.  
 

Astri legger ned minidisken ved siden av barnet og lar den ligge. Barnet søker 
med hånda og armen etter den og snur seg slik at hun klarer å få tak i den. Tar 
den opp og trykker – hører – trykker og lytter. Hun veksler på å trykke, ha 
minidisken mot øre, kikke på høytaleren som ligger ved siden av henne, ta på 
høytaleren, trykke på minidisken. Med ujevne mellomrom smiler hun og beveger 
seg i takt med lyder/musikk. 

 

Vår opplevelse er at taktile inntrykk kan virke som en forsikring om at det 
som blir hørt er riktig. Denne forsikringen eller forsterkningen tror vi er 
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vesentlig for en del barn. Dette kan forstås ut fra kunnskap om sansens 
samspill, blant annet den nevrologiske sammenhengen mellom taktil og 
auditiv persepsjon som beskrives hos Ayres (1984). 
 

4.3.3  Utforsking av teknikken  
Barna fikk tilgang på minidisken og høytaleren. Det var ingen som ikke 
tok i mot invitasjonen til å bruke dem, og de som ikke visste hvordan 
utstyret virket, fikk vite hva de kunne trykke på. De lærte hvordan de 
kunne velge spor på minidisken og hvordan de kunne sette den på start, 
stopp eller pause. Barna hadde noe ulik stil i sin utforsking, men så godt 
som alle fikk til å trykke seg videre framover på disken og fant ut hvordan 
de kunne stoppe og starte den. Ett av barna var spesielt konsentrert når han 
skulle lære hvilke knapper han kunne bruke. Han satt bøyd over 
minidisken med Astri ved siden av seg. 
 

Etter hvert som han begynner å orientere seg om knappene på minidisken selv, 
sier Astri hva knappene er og han gjentar ordet. Astri sier ”pause” i det han peker 
på pauseknappen, han gjentar ”pause” mens han peker på den. 

 
Andre deler av minidisken som var gjenstand for utforsking var displayet. 
Flere av barna ble oppmerksomme på displayet, enten på egen hånd eller 
fordi den voksne viste dem det.  De så at det sto tall der som de kunne 
bruke for å komme fram til den lyden de ville høre. I tillegg var det også 
noen barn som aktivt brukte volumkontrollen. I eksempelet under er den 
taktile, auditive og visuelle informasjonen en integrert del av dette barnets 
persepsjon. 
 

Hun kjenner på høytaleren og Astri viser henne hvordan volumet reguleres. 
Lyden av bilen kommer. Hun smiler, ser på displayet og sier to. ”Ja nå kommer 
to om igjen” sier Astri. 

 
Dette er et eksempel på sanseintegrasjon der auditive inntrykk spiller 
sammen med andre sanser for å støtte barnets persepsjon og forståelse. 
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I tillegg til minidisken var det flere av barna som aktivt brukte høytaleren, 
ikke bare som taktil støtte, men for å regulere volum. Ett barn brukte også 
av og på knappen på høytaleren like mye som start og stopp knappen på 
minidisken. I eksempelet under er det et barn som utforsker 
volumkontrollen både på høyttaler og minidisk.  
 

Barnet kjenner på høytaleren og setter opp volumet, ser at det er volumkontroll 
på selve minidisken også og blir interessert i den. Hun og Astri prøver seg fram 
litt på hvordan det kan bli både høy og god lyd – uten skurr – det er ikke veldig 
lett. 

 
Tilgangen til minidisken og høytaleren ga barna en mulighet for visuell 
støtte i displayet og en taktil støtte i høytaleren. Det var opp til dem på 
hvilke måte de ville ta dette i bruk. Vi fikk se hvordan de på egenhånd 
valgte visuell støtte eller taktile støtte, eller om de ikke gjorde seg bruk av 
disse mulighetene. Vi så hvordan enkelte barn kun støttet seg til auditive 
inntrykk for så senere å gi seg selv informasjon gjennom flere kanaler. Det 
var ingen barn som konsekvent sikret seg visuell og taktil støtte, og det var 
heller ingen som aldri gjorde seg bruk av enten visuell og/eller taktil støtte.  
 
 

4.4 Vurderinger 
Hensikten med disse vurderingene var å få mer innsikt i hvordan de ni 
barna bruker den lyden de hører gjennom implantatet. Vi har ikke 
gjennomført en ordnær hørselstest. Vi har fått informasjon om hvordan 
barna bruker hørselen.   
 
Denne vurderingen av funksjonell hørsel har gitt oss en bekreftelse på at 
alle barna i utvalget aktivt drar nytte av hørselen. Vi så at flere av dem 
kunne svare på henvendelser med eller uten munnavlesning og vi så at de 
snudde seg mot lydkilder de ikke hadde i synsfeltet.  
 
I denne delen av vår analyse har vi benyttet teorien om lytteferdighetenes 
hierarki.  
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Lydene/opptakene vi brukte er ikke målt nøyaktig i forhold til dB og Hz. 
Vi mener likevel at de gir en indikasjon på at volum, tonehøyde og 
kompleksiteten i lydbildet kan være medvirkende til om barnet reagerer på 
lyden eller ikke. Vi var denne gangen mer opptatt av på hvilken måte de 
viste at de hørte lyden enn hvilken frekvens eller tonehøyde som måtte til 
for å få denne reaksjonen. 
 
Vi fikk se at noen av barna hadde forslag til hvilke lyder de hørte og vi 
kunne se om de gjenkjente lydene når de fikk høre dem om igjen. Noen av 
barna valgte også å komme tilbake til samme lyd flere ganger, noe som 
kunne tyde på at noen lyder var bedre eller mer spennende å høre på enn 
andre lyder.  
 
Sammenholder vi resultatene fra Rikshospitalet (figur 10) og resultatene 
fra vurdering av auditiv funksjonsevne målt med CAP (figur 11) finner vi 
at disse resultatene samsvarer godt med variasjonene i eksemplene på 
funksjonell hørsel i vår vurdering.  
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ledsagelse til lyden. Ingen av barna kom med forslag til hva dette kunne 
være, men godtok forslaget om at det var sånt vann som båtene kan gynge 
sakte fram og tilbake på. 

Nyttårsraketter var en lyd som frambrakte smil hos flere og forundring 
hos noen. Lydsporet inneholder både lyden av små piperaketter og større 
raketter som en kan forestille seg inneholder mengder av små raketter som 
eksploderer etter at de har kommet høyt opp på himmelen. Ett barn forslo 
at det var noen som klappet, men virket ikke helt fornøyd med sitt eget 
forslag, hun spurte den voksne som sa at det var raketter. Dette svaret 
virket hun fornøyd med, og neste gang lyden kom benevnte hun den som 
rakett og fortalte at de hadde hatt sånne hjemme. Et annet barn foreslo at 
piperakettene var en fløyte. Han kunne være med på at det kunne være 
rakett også, men neste gang lyden kom sa han igjen fløyte.

Sporet med lyden av rennende vann hørtes ut som lyder fra badet. Et av 
barna sa ”tisse” når han hørte lydene. De andre barna hadde ingen egne 
forslag på denne lyden, men syntes forslagene til den voksne om at det var 
vann som renner, kanskje en dusj, var helt greie.

Vi ser at det er svært ulikt hvilke type respons vi fikk på de ulike lydene. 
Noen av barna var avventende, mens andre var mer aktive med forslag. For 
noen av dem gikk lydene inn i en lek, mens for andre virket det som om 
det var om å gjøre å bli ferdig så raskt som mulig. Likevel mener vi at vi 
kan antyde noen mønstre etter denne korte sekvensen, uten å trekke for 
bastante slutninger. Det kan virket som om det var få som fant lydene av 
”barn som leker”, ”bølgeskvulp” eller ”rennende vann” interessante. Her 
fikk vi lite respons, også på de forslagene som den voksne kom med. 
Forslagene ble godtatt, men i liten grad brukt av barnet senere i 
vurderingen når lydene kom tilbake. Disse lydene kan muligens oppfattes 
som diffuse på vår minidisk, de inneholdt et bredt frekvensspekter med 
mye informasjon. Det er mulig at de ble oppfattet som en lydgrøt.
Rakettene og lydene fra Tom og Jerry filmen har noe av den samme 
karakteren selv om barna her i større grad så ut til å få mening i lyden når 
den voksne kom med forslag om hva det kunne være. De fastholdt også 
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Sammendrag  Blikk Manuell Bevegel
se

Handling Vokal

Barn 1 På
ansikt

På
objekt

Berøri
ng

Gest Tegn Stem
me 

Tale

I det første eksempelet, tabell 11,  ser vi et skjema der det har vært 
registrert blikkontakt i alle de fire forbindelsene, i alle fire turtakinger. 
Sammen med andre barn er det registrert både blikk på objekt og variert 
bruk av manuelle kontaktformer. I tillegg er det registret noen eksempler 
på vokale kontaktformer, men vi ser her at det bare er barnet med 
cochleaimplantat som bruker tale, i kontakten med andre barn, i dette 
eksempelet. Når barnet var sammen med voksne ser vi at det ikke er 
registrert noen episoder med felles blikk på objekt, det er i mindre gard 
registrert manuelle kontaktformer, mens det ser ut til at handlinger og 
vokale kontaktformer med hovedvekt på tale, er mer i bruk når barnet var 
sammen med voksne.

Barn 1 tar 
kontakt

XI XI X XI XI I XI

Andre barn 
respons

XI XI XI X

Andre barn XI I XI XI I X
Respons barn 1 XI I
Barn 1 tar 
kontakt

XI XI XI XI

Voksne
respons

XI I XI XI

Voksne tar 
kontakt

XI XI XI X X

Respons barn 1 XI XI X X XI

Tabell 11: Sammendrag, barn 1 
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Kontaktformer  

I dette kapitlet presenterer vi arbeidet med å registrere ulike kontaktformer.  
Vi har utarbeidet et kartleggingsskjema, som vi ønsker å videreutvikle.  Vi 
gjør rede for hensikten med skjemaet og presenterer noen vurderinger fra 
analysen.

Arbeidstittelen vi hadde under arbeidet med dette tema var ”Måte å ta 
kontakt på”. Vi ville registrere om barna i stor grad var sammen med andre 
barn i barnehagen og på skolen, eller om de var mye alene/sammen med en 
voksen. Videre lurte vi på om kommunikasjonen så ulik ut når barnet var 
sammen med barn i forhold til om det var sammen voksne.  Da andre sider 
ved kommunikasjonen er beskrevet ved hjelp av andre metoder, har vi i 
denne sammenhengen valgt å kartlegge kontaktformer.  Med 
kontaktformer mener vi ulike måter vi kan henvende oss til hverandre på, 
som kan føre til en samhandling.  Disse henvendelsene kan oppstå både 
med og uten intensjon.  Det vil si at dersom noen kom borti en annen uten 
hensikt ville dette også bli notert som en henvendelse. Vi ville se hvordan 
kontakten kunne bli opprettet, og eventuelt opprettholdt rett etter at den 
første kontakten var etablert. Vi ønsket å se barnet sammen med andre barn 
og sammen med voksne, både når initiativet til kontakt kom fra barnet med 
cochleaimplantat og når andre kontaktet barnet. Ville måten barna tok 
kontakt med andre på, og måten omgivelsene oppnådde kontakt med dem 
på endre seg over tid, i takt med barnas hørealder? Ville lyden bli en mer 
framtredene faktor i opprettelsen av kontakt? For å se på opprettelsen av 
kontakten var det ønskelig å fange opp situasjoner der initiativet til kontakt 
ble tatt etter at det ikke hadde vært kontakt på en stund. 



Lyden av kommunikasjon 

I forprosjektet hadde en av informantene en refleksjon rundt noen av de 
samme spørsmålene. Informanten fortalte at nå hadde de andre barna i 
barnehagen akkurat lært at jenta ikke hørte og at de måtte ha blikkontakt 
med henne. Nå var informanten spent på å se hvordan barna kom til å 
forholde seg til at jenta hadde fått cochleaimplantat og at de igjen kunne 
bruke lyd for å få kontakt med henne. 
 
For å beskrive hvilke kontaktformer som var i bruk i opplæringsmiljøene, 
trengte vi et kartleggingsverktøy, der vi fanget opp hvordan den første 
kontakten i et samspill ble etablert. I denne sammenhengen var vi som sagt 
ikke opptatt av hvordan kontakten videreutviklet seg inn i samspillet eller 
førte til kommunikasjon eller samtale. Kartleggingsskjemaet er vedlagt, se 
vedlegg 9. Vi anser dette registreringsskjema som et innspill på vei mot å 
utarbeide gode observasjonsmetoder for barn som hovedsakelig anvender 
andre kommunikasjonsformer enn sine jevnaldrende. 
 
 

5.1 Utarbeidelsen av kartleggingsskjemaet 
Kartleggingsskjemaets kategorier og måten vi har notert på har vært et 
tilbakevendende tema gjennom hele prosjektperioden. Skjemaet har vært 
gjenstand for revisjon gjennom hele prosjektet. Vi opplever likevel at 
denne måten å samle kunnskap om barnas opprettelse av kontakt på, gir 
mening.  
 
Vi har ønsket å beskrive kontaktformer, det vil si potensielle sosiale 
handlinger (Bjerkan, 1994, 2006), i fire typer forbindelser:  

- Barnet som tar kontakt med andre barn,  
- Andre barn som tar kontakt med barnet,  
- Barnet som tar kontakt med voksne og  
- Voksne som tar kontakt med barnet.  

Ved å se etter kontaktformer i disse forbindelsene ønsket vi å se om det var 
forskjell på hvilken kontaktform som ble brukt for å komme i kontakt med 
barnet, i forhold til hvilken kontaktform barnet selv valgte. Vi ville også se 
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om det var ulike kontaktformer i bruk for opprettelse av kontakt barna i 
mellom, i forhold til om henvendelsen gikk til eller fra en voksen.  
 
Vi valgte å ha fire like skjemaer, ett for hver type forbindelse. Ut over en 
kolonne som viste hvilken type forbindelse det aktuelle skjemaet 
omhandlet, har skjemaet kolonner for de ulike kontaktformene.  I tillegg 
har skjemaet en kolonne der vi krysset av for om det var en voksen eller 
andre barn tilstede, og en kolonne for kommentarer, samt en kolonne for å 
notere initiativ som etablerer ny ”ramme”.  
 

5.1.1  Valg av kategorier for kontaktformer 
Det har variert hvor detaljert vi ønsket at skjemaet skulle være.  Dette 
ønsket ble vurdert opp mot hva som var mulig og hensiktsmessig å 
observere og registrere. Vi ønsket oss et redskap som fanget opp flere 
måter å ta kontakt på enn språklige modaliteter. Ut fra vår forforståelse 
hadde vi behov for en relativt detaljert registrering som fanget opp små 
endringer i personenes handlinger og atferd. Redskapet måtte egne seg til 
mikroanalyse og inneholde flere kategorier for kontaktformer enn vi hadde 
sett i andre kartleggingsverktøy. Intensjonen med et så detaljert verktøy var 
blant annet å finne et redskap som kunne favne hele gruppen av barn, 
uavhengig av funksjonshemning eller funksjonsnivå. Vi ville ha et skjema 
som egnet seg for å registrere alle kontaktformer enten det ble brukt tegn, 
stemme, blikk, berøring eller annet.  Kategoriene ble dannet ut fra 
datamateriellet, ut fra hvilke potensielt sosiale handlinger vi så var i bruk. 
 
I denne prosessen ble det utarbeidet et skriv med kommentarer til 
kategoriene hvor vi definerer begrepene/kategoriene (vedlegg 10). For 
eksempel blir smil beskrevet slik:  
 

Smil: Kryss av dersom personen smiler når han er rettet mot den andre. (Dersom 
en har et smilende ansikt generelt, noteres det ikke.) 
Smilet viser til måten man henvender seg til andre på. Mimikk er viktig for å 
understreke. 
Smil er også notert som en bekreftelse på at barnet oppnådde det hun ville. 
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Etter hvert som vi har registrert og drøftet de ulike situasjonene, har vi fått 
behov for flere kategorier for kontaktformer.  Vi har også foretatt en 
sortering av kategoriene.  Vi ser at det gjenstår noe arbeid med dette, og 
regner sorteringen som foreløpig.  De ulike formene for henvendelser er 
foreløpig sortert på følgende måte: 
Blikk: om personen ser på ansiktet til den hun henvender seg til, eller om 
hun ser på den andres hender eller et objekt. 
Manuell: handlinger som utføres med hendene.  Berøring, gester, tegn. 
Bevegelse: for eksempel om personene vender seg til eller fra den andre. 
Handling: handling med eller uten lyd.  Handling med lyd kan være å 
banke i bordet, eller ringe med en bjelle. 
Vokal: handlinger som utføres med taleorganene: uartikulert stemmelyd 
eller tale. 
 

Rubrikken ”Hensikt” 
I en periode anvendte vi en kolonne for hensikt. Vi hadde en idé om å 
beskrive barnas eller den voksnes intensjon med henvendelsen sin. Var det 
mulig å si noe om hvilken hensikt som lå bak initiativene i de episodene vi 
registrerte? Ville vi kunne registrere henvendelser som gikk ut på at barnet 
ville oppnå noe, som å få tak i en leke eller en annen gjenstand, eller ville 
vi finne henvendelser som hadde til hensikt å få i gang en lek eller en 
annen aktivitet? Vi kom fram til at det eneste vi kunne si noe om var hva 
som ble resultatet av handlingen og i liten grad hva den enkelte hadde til 
hensikt at det skulle bli. Vi gikk derfor forholdsvis tidlig vekk fra å 
anvende denne rubrikken.  Rubrikken ble fjernet fra registreringsskjemaet.  
Vi har valgt å registrere både intensjonelle og ikke-intensjonelle 
handlinger. 
 

Rubrikken ”Voksen eller andre barn tilstede” 
For å få inntrykk av situasjonene kontaktformene forekom i, noterte vi om 
det var andre barn eller voksne tilstede. Personene som ble registrert, var 
alle tilgjengelig eller deltagende i situasjonen, ikke bare tilstede i rommet.  
Med dette ønsket vi å registrere hvorvidt barnet hadde mulighet til å 
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henvende seg til andre barn (eller en voksen), i de tilfellene barnet 
henvendte seg til, eller ble kontaktet av en voksen (eller et annet barn).  
 

Rubrikken ”Kommentar” 
I denne rubrikken noterte vi kommentarer som kunne ha betydning for 
analysen, som stikkord om aktivitetene kontaktformene opptrådte i, eller 
språklige uttrykk som var avgjørende for forståelsen av situasjonen.  
 

Rubrikken ”Initiativ til å etablere ramme” 
I løpet av analysearbeidet har vi hatt behov for å skille mellom initiativ 
som etablerte en ny sosial interaksjon og initiativ som ble tatt i en allerede 
etablert interaksjon.  En ny sosial interaksjon ble kalt ”ramme”.  For å 
skille ulike samspillsepisoder fra hverandre, valgte vi å markere initiativ 
som etablerte en ny ”ramme”, det vil si en ny samspillsepisode, i en egen 
rubrikk.  Rubrikken er i den siste versjonen av kartleggingsskjemaet 
(vedlegg 9) merket med *.  Vi valgte å registrere initiativ som innenfor en 
etablert ”ramme” når vår tolkning tilsa at den emosjonelle avtalen eller den 
gjensidige emosjonelle involveringen i hverandre, var opprettholdt 
(Nafstad & Rødbroe, 1999).   
 
 

5.2 Analysearbeidet 
Situasjonene som skulle gi oss grunnlag for å si noe om barnas 
kontaktformer, ble tatt opp på video. Utfordringen var å filme det 
øyeblikket kontakt oppstod.  Det ble nødvendig å la kamera gå i store deler 
av observasjonsdagen.  Dette ga oss videre en utfordring i analysearbeidet: 
skulle vi se gjennom og notere fra alt som var filmet, eller skulle det lages 
noen kriterier for hva som skulle gjennomgås? I tillegg til videoopptakene 
noterte vi direkte inn i skjemaene i situasjonen.  
 

I utgangspunktet fordelte vi opptakene mellom oss i prosjektgruppa for å 
analysere noen opptak hver. Vi opplevde raskt at vi gjorde noteringene i 
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skjemaet svært forskjellig. Vi hadde for eksempel sagt at det var ønskelig å 
fange opp situasjoner hvor initiativet til kontakt ble tatt etter at det ikke 
hadde vært kontakt på en stund. Hva ville det si i praksis? Hvor lenge varte 
en stund? Var det tilstrekkelig at en av partene hadde hatt kontakt med en 
annen i rommet og så vendte tilbake til situasjonen, eller måtte det ha vært 
et tydeligere brudd?  Hensikten var å fange opp hva som skjedde i den 
første kontakten, hvordan ivaretok vi det best? Etter hvert ble vi enige om 
at det var en fordel at en person gjennomgikk alle videoene, med støtte fra 
de andre ved behov.  
 
Ved gjennomgang av videoopptakene ble det registrert henvendelser til og 
fra de observerte barna. Vi valgte å registrere alle henvendelser, både de 
som førte til kontakt og de som ikke fikk respons. Det vil si at vi også 
noterte initiativ med potensielle interaksjonelle egenskaper, det som kunne 
ha etablert kontakt hvis det hadde blitt fanget opp og blitt svart på. 
Eksempel: dersom et barn sa ”hei” uten at noen svarte, ble dette notert som 
en henvendelse. 
 
Noteringsskjemaet skulle fange opp hvorvidt det var flere kontaktformer i 
bruk i samme henvendelse. Vi noterte de kontaktformene som opptrådte 
samtidig inn på samme linje i skjemaet og noterte eventuell respons fra den 
andre på neste linje. Dette ga oss en visuell oversikt over kompleksiteten i 
en og samme henvendelse. I de tidlige noteringene brukte vi samme 
notering uavhengig av om det var den aller første kontakten eller om det 
var en episode som inneholdt flere turtakinger på vei til kontakt. Det ble 
tydeligere da vi så nærmere på episodene at det ikke bare var den første 
kontakten, men mer en kontaktetableringsfase som var notert. I samtalene i 
prosjektgruppa, i arbeidet med analysen, ble vi nysgjerrig på hva det da var 
som var tilstede i den aller første henvendelsen. Var alle kontaktformene 
tilstede hele tiden, eller var det færre eller flere former i den aller første 
delen av henvendelsen? Ved senere bruk av skjemaet ville vi utvide 
noteringene slik at de kunne fange opp dette, se tabellen under. Vi 
opplevde dette som en interessant tilleggsopplysning som kunne gi mening 
i videre arbeid.  Ut fra en slik måte å notere på ville det bli mulig å få et 
visuelt bilde av hvilken kontaktform som startet henvendelsen, hvor 
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kompleks den ble, og hvilke former som lå i responsen og eventuelt i flere 
turtakinger. Vi valgte å følge etableringen i fire ledd, det vil si i de fire 
første trinnene i en kommunikativ sekvens (Bjerkan, 1994, 2006). Deretter 
ventet vi på en ny henvendelse i den samme rammen, eller som etablering 
av en ny ramme.  
 
Tabellen under viser de første radene av skjemaet, barn 1 (barnet med 
cochleaimplantat) sammen med andre barn, ferdig utfylt etter 
gjennomgangen av videoopptaket. I dette utsnittet ser vi et barn som er i 
samhandling med et annet barn, med en voksen tilstede i situasjonen. For å 
fange opp rekkefølgen på initiativene og responsene har vi valgt å bruke X 
og I.  X’ene i formkolonnene representerer en henvendelse fra barn 1 og en 
første respons fra det andre barnet. Det noteres med en I dersom barn 1 
følger opp responsen, og en I dersom det andre barnet følger opp denne 
igjen. Slik beskriver vi fire turtakinger.  
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Barn 1 
og andre 
barn 

Form 

 Blikk 
kontakt  

Blikk 
felles 
oppm

Smil Berø
ring  

Beve
gelse 

Vende
/ 
gå 

Blir Handl
ing 

Gest Voka
l gest

Stem
me 

Tegn Tale  

Vok
sen 
 
tilst
ede 

Barn 1 tar 
kontakt 

X I       X I   X   
respons X I             

X

Barn 1 tar 
kontakt 

X I       X I   X I   
respons  X I    X I        

X

Barn 1 tar 
kontakt 

   X I    X   X   
respons X I X I    X        

X

Barn 1 tar 
kontakt 

X       X I   X I   
respons X       X I      

X

Barn 1 tar 
kontakt 

       X I      
respons             X I 

X

               
Tabell 9: Kontaktformer hos barn 1 og andre barn. 
 
Fargekode til tabellene: 

 

I to første linjene i dette eksempelet ser vi at for barn1 ble det notert X for 
blikkontakt, handling og stemme. Denne henvendelsen ble fanget opp, og 
han fikk en respons fra et annet barn. Responsen ble notert med X for 
blikkontakt. Deretter ble det notert I for blikkontakt og handling fra barn1. 
For det andre barnet ble det notert en I for blikkontakt. Vi vet ut fra dette at 
barnet med cochleaimplantat brukte stemmen, handling og blikkontakt i 
den aller første henvendelsen.  I denne sammenhengen er vi opptatt av 
formen og i mindre grad innholdet i kontakten. Det andre barnet svarer 
med blikkontakt, før barn1 opprettholder kontakten ved å bruke handling 
og blikkontakt. Vi ser her at stemmen bare var tilstede i den aller første 
kontakten og ikke i oppfølgeren, følgelig er den bare notert med en X. Vi 
kan videre se at noen kontaktformer er notert både med en X og en I. Det 

Gul  Barnet med cochleaimplantat 
Hvit  Barn eller voksen  
Gull  Her er kontaktformen brukt i begge turtakingene 
Rosa  Denne kontaktformen er bare registret i den første turtakingen 
Turkis  Denne kontaktformen er bare registrert i den andre turtakingen 
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forteller oss at denne kontaktformen var brukt både i den første og den 
andre ytringen av denne personen i de fire turtakingene vi har registrert. 
Der vi ser X og I i samme rute hos begge parter, vet vi at begge brukte 
denne kontaktformen i begge sine ytringer. Tilsvarende kan det komme 
fram om det er enkelte kontaktformer som bare blir brukt av den ene eller 
den andre parten, eller bare sammen med barn eller voksne. I eksempelet 
over ser vi blant annet at det bare er det andre barnet som er registrert å 
bruke tale, mens barn1 er registrert å bruke stemme. Vi ser også om det er 
kontaktformer som ikke er i bruk i det hele tatt i vår observasjon, slik som 
tegn i forrige eksempel.  
 
Etter at alle henvendelsene var fylt inn i de fire skjemaene lagde vi en 
samlekolonne nederst på hvert skjema. Vi viser her er et konstruert 
eksempel på en samlekolonne (tabell 10). Den er laget ut fra det ene 
registreringsskjemaet som vi har presentert et utdrag av i tabellen over. 
 
Sammendrag 
fra 
eksempelutdrag  

Blikk 
kontakt  

Blikk 
felles 
oppm 

Smil Berø
ring  

Beve
gelse 

Vend
e/gå 

Blir  Handli
ng 

Gest Vokal 
gest 

Stem
me 

Tegn Tale  

Barn 1 tar 
kontakt 

XI   XI    XI   XI   

respons XI XI    XI  XI     XI
Tabell 10: sammendrag fra eksempelutdrag 
 

I disse samlekolonnene kommer det fram hvilke kontaktformer som hadde 
vært i bruk totalt sett i våre observasjoner av de fire ulike typer 
forbindelser. Disse kolonnene ble igjen samlet slik at det var mulig å få en 
oversikt over alle de fire typene av forbindelser i samme skjema, se tabell 
11, 12 og 13. Siden skjemaet utviklet seg underveis gir det ikke mening å 
sammenligne de ulike situasjonene over tid. Vi kan få et der og da bilde, 
som et utgangspunkt for en refleksjon om dette er en typisk situasjon eller 
ikke.  
 
Underveis i analysearbeidet valgte vi å samle informasjon ut fra om 
kontakten var basert på visuelle, manuelle eller auditive kontaktformer. I 
tillegg hadde vi rubrikkene bevegelse og handling som ble stående for seg 
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selv.  Rubrikken ”visuell” inneholdt blikk på ansikt og blikk på objekt, 
rubrikken ”manuell” samlet berøring, gest og tegn, mens rubrikken 
”auditiv” beskrev vokale henvendelser, som stemme eller tale. Vi beholdt 
de fleste kolonnene for de ulike kontaktformene slik at vi fremdeles kan se 
om det er en berøring eller en gest som er representert som manuell 
kontakt. Kolonnene som vende/gå og vokal gest ble innlemmet i 
beslektede kolonner mens de kolonnene som ble beholdt bare er omplassert 
i skjemaet for å gi en enklere visuell informasjon. 
 
Nedenfor viser vi tre eksempler på samleskjemaer. Disse tre er valgt ut fra 
at de representerer ulike mønstre. De er ulike i forhold til hvor mange 
kontaktformer som har blitt benyttet, om det er mye kontakt mellom 
voksne og barn, og om kontaktformene bare blir benyttet i den første 
kontakten eller i alle fire turtakingene.  Det er viktig å lese dem som 
samleskjemaer og ikke som registreringer av enkeltepisoder. Selv om det 
er registrert både X og I i samme rute er det ikke sikkert at de har 
forekommet i samme henvendelse eller episode, jamfør eksempelet i tabell 
9 der vi viser et noteringsskjema fra den første analysen. Dersom en rute i 
samleskjema inneholder både X og I vet vi med andre ord mindre enn om 
den inneholder bare en X eller I.  
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Sammendrag  Blikk Manuell Bevegel
se 

Handling  Vokal 

Barn 1 På  
ansikt

På 
objekt 

Berøri
ng  

Gest Tegn   Stem
me 

Tale 

 
I det første eksempelet, tabell 11,  ser vi et skjema der det har vært 
registrert blikkontakt i alle de fire forbindelsene, i alle fire turtakinger. 
Sammen med andre barn er det registrert både blikk på objekt og variert 
bruk av manuelle kontaktformer. I tillegg er det registret noen eksempler 
på vokale kontaktformer, men vi ser her at det bare er barnet med 
cochleaimplantat som bruker tale, i kontakten med andre barn, i dette 
eksempelet. Når barnet var sammen med voksne ser vi at det ikke er 
registrert noen episoder med felles blikk på objekt, det er i mindre gard 
registrert manuelle kontaktformer, mens det ser ut til at handlinger og 
vokale kontaktformer med hovedvekt på tale, er mer i bruk når barnet var 
sammen med voksne.  
 

Barn 1 tar 
kontakt 

XI XI X XI XI   I XI 

Andre barn 
respons 

XI XI XI  X     

Andre barn XI I XI XI I   X  
Respons barn 1 XI   I      
Barn 1 tar 
kontakt 

XI    XI  XI  XI 

Voksne 
respons 

XI   I XI    XI 

Voksne tar 
kontakt 

XI    XI  XI X X 

Respons barn 1 XI   XI X  X  XI 

Tabell 11: Sammendrag, barn 1 
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Sammendrag  Blikk Manuell Bevegelse Handling  Vokal 
Barn 8 På  

ansikt
På 
objekt 

Berørin
g  

Gest Tegn   Stem
me 

Tale 

 
Det neste samleskjemaet (tabell 12) er et eksempel på observasjoner av et 
barn som har så godt som ingen kontakt med andre barn i løpet av våre 
registreringer. Sammen med voksne ser vi at barnet benytter seg av flere 
ulike kontaktformer i løpet av den tiden vi observerer, og at de voksne gir 
respons med stort sett de samme kontaktformene som barnet bruker. Når 
det gjelder tegn og tale, de språklige kontaktformene, ser vi at disse bare 
blir brukt av de voksne. Kontaktformen handling er den eneste 
kontaktformen som har vært brukt av både barnet og den voksne i alle fire 
turtakingene. Når det gjelder blikk på ansikt, berøring og stemme har 
barnet brukt disse i sin henvendelse til den voksne, i den første turtakingen, 
men ikke som en oppfølging ut til den fjerde turtakingen. For øvrig har 
disse tre kontaktformene vært tilstede i alle fire turtakingene.  
 

Barn 1 tar 
kontakt 

X         

         Andre barn 
respons 

         Andre barn 

Respons barn 1          
Barn 1 tar 
kontakt 

X XI X X  I XI X  

Voksne 
respons 

XI XI XI XI X  XI XI XI 

Voksne tar 
kontakt 

XI  XI XI X X XI XI XI 

Respons barn 1 XI X XI   X XI XI  

Tabell 12: Sammendrag, barn 8 
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Sammendrag  Blikk Manuell Bevegelse Handling  Vokal 
Barn 4 På  

ansikt 
På 
objekt 

Berøri
ng  

Gest Tegn   Stem
me 

Tale 

 
I det siste eksempelet (tabell 13) ser vi at alle kontaktformene har vært i 
bruk enten som en henvendelse eller som en respons til barnet og andre 
barn eller voksne. Det er verd å legge merke til at barnet med 
cochleaimplantat ikke er registrert selv å bruke tale sammen med andre 
barn i våre observasjoner, bare sammen med voksne. Blikk er brukt både 
på ansikt og på objekt, sammen med både barn og voksne. Blikk på ansikt 
er på samme måte som i det første eksempelet tilstede både i alle 
forbindelsene og alle turtakingene, mens blikk på objekt i hovedsak er en 
del av den første henvendelsen eller responsen på denne. I tillegg ser det ut 
til at berøring, handling og tegn er viktige kontaktformer.  
 
 

5.3 Vurdering av informasjon fra samleskjema  
Det er stor forskjell på mønstrene hos de 10 barna. Hos noen er det 
registreringer i nesten alle felt, mens det hos andre bare er observert noen 
få kontaktformer i bruk. Som sagt i innledningen til de tre eksemplene på 
samleskjemaer er det forskjell på hvordan en kan lese en linje i 
noteringsskjema i forhold til i samleskjema. Dersom det i samleskjema 

Barn 1 tar 
kontakt 

XI  XI  XI  XI XI  

Andre barn 
respons 

XI X XI X XI X XI XI X 

Andre barn XI  XI X X XI XI X X 
Respons barn 
1 

XI X X X X XI X   

Barn 1 tar 
kontakt 

XI X X XI XI XI X X XI 

Voksne 
respons 

XI X X I XI  XI  XI 

Voksne tar 
kontakt 

XI  X XI XI  XI X XI 

Respons barn 
1 

XI XI X XI X X XI XI X 

Tabell 13: Sammendrag, barn 4 
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både er en X og en I i den samme ruten, vet vi bare at det i løpet av våre 
observasjoner har vært registret bruk av gjeldene kontaktform minst to 
ganger for denne personen, og ikke hvor ofte det har skjedd. Tilsvarende 
dersom det er X og I både for den som innledet henvendelsen og den som 
ga respons, vet vi bare noe om totalen og ikke om denne kontaktformen ble 
besvart på samme måte. Dersom vi ønsker å vite noe om det, må vi inn i 
noteringsskjemaene.  
 
Vi mener likevel at vi ut fra samleskjemaene kan si noe generelt om de ti 
barna i prosjektet. Skjemaene gir en rask visuell oversikt over om barna i 
hovedsak har hatt potensielt sosiale henvendelser til barn eller voksne og 
tilsvarende om det er barn eller voksne som har hatt potensielt sosiale 
henvendelser til dem. De tre eksemplene over viste hvordan dette kan se ut. 
Skjemaene gir oss også et visuelt inntrykk av om det er i hovedsak 
manuelle eller vokale kontaktformer som er registret av oss, har de 
hovedtyngden av noteringene på venstre eller høyre side i skjemaet?  
Tabell 11 viser et eksempel på at det var ulik tyngde i skjemaet ut fra om 
barnet var sammen med andre barn eller voksen. Sammen med andre barn 
var det mer manuelle kontaktformer representert i samleskjemaet, mens det 
ble registrert flere vokale henvendelser når barnet var sammen med 
voksne. Dette samsvarer med andre funn i prosjektet. 
 
Som sagt tidligere er rutene med både X og I vanskelig å si noe sikkert om, 
likevel er det interessant at de fleste barna har både X og I i kolonne for 
”blikk på objekt”. Dersom en gjør en henvendelse til noen eller gir respons 
samtidig som en har blikk på et objekt vil det være mulig å tenke seg at 
dette er en såkalt ”non looking turn” (Tait, 1998), det vil si at barnet bare 
har støttet seg til hørselen som grunnlag for sin henvendelse eller respons. 
Det at de fleste barna har mulighet for å samhandle uten å se på hverandre 
er ikke overraskende ut fra den erfaringen vi har med hvordan de utnytter 
hørselen sin. Det at de også viser eksempler på dette i innledningen til en 
mulig kontakt viser at de har tilstrekkelig erfaring med at det de hører er til 
å stole på. Det vi ikke vet her er om det er spesielle forhold i situasjonene 
rundt disse registreringene som gjør at barna får støtte i tolkningen sin om 
at denne henvendelsen er til meg og jeg kan svare på den.  
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Vi ser med andre ord at skjemaet vi har begynt på gir oss informasjon i 
tråd med det vi ønsket å få vite noe om; hvordan den første kontakten ser 
ut. Vi ser også et videre utviklingspotensial der en kan gå enda mer inn på 
hvilke kontaktformer det vil være gunstig å se på. I forlengelsen av det 
ville det vært interessant å se, om det er en tendens i hvilke kontaktformer 
som er typiske rett etter at barnet har fått tilgang på lyd og om det endrer 
seg med hørealder. Hensikten med en slik informasjon kunne være å 
tilrettelegge tettere inn på en forventet utvikling og kanskje kunne være 
mer i forkant med å introdusere barnet for måter å komme i kontakt med 
andre på.  
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Samtaleanalyse 

I dette kapitlet vil vi gjøre rede for arbeidet med det vi tidlig kalte ”fast 
lekesituasjon”.  Vi beskriver kort hvordan vi har innhentet videomateriell 
til analyse.  Så gjennomgår vi prinsippene for notering av utvalgte episoder 
fra videoopptakene.  Deretter gjør vi rede for analysekriteriene.  Etter 
denne gjennomgangen av metodiske vurderinger, følger presentasjon av 
resultatene fra samtaleanalysen.  Som tidligere nevnt er dette en 
beskrivende studie.  Barna i utvalget fungerer svært forskjellig.  Det 
innsamlede datamateriellet fra ”fast lekesituasjon” viser mange ulike 
eksempler på kommunikasjon og samspill.  Vi har valgt å presentere seks 
av episodene.  Presentasjonene er omfattende, og gir derfor fyldige 
beskrivelser av samspillet og kommunikasjonen i episodene.  Etter 
presentasjon av de seks episodene, følger en oppsummering av analyser 
basert på hele datamateriellet.  Det gis en vurdering av hvorvidt nærhet og 
avstand ble samregulert i episodene.  Deretter følger en beskrivelse av 
hvordan samspillspartnerne bidro til å videreutvikle sampillet, med vekt på 
tematisk fremdrift og samspillsmønster. 

Vi har tidligere gjort rede for problemstillingen som er formulert slik:  
”Hva kjennetegner samspill og kommunikasjon hos barn med CI?”.  For å 
belyse problemstillingen nærmere ønsket vi å se på hvordan samspillet og 
kommunikasjonen artet seg når barnet var sammen med en voksen.  Til 
dette ønsket vi å bruke samtaleanalyse.  Samtaleanalyse er benyttet i 
studier av språkets pragmatiske og kommunikative funksjon, der man ser 
på mening, funksjon og kontekst (Linell, 1998).  Denne forståelsen av 
samtaleanalyse plasserer metoden i en dialogistisk tradisjon.  Dialogismen 
bruker dialog og ansikt-til-ansikt interaksjon som primær kilde til 
prototype eksempler for forklaring og illustrasjon (ibid).  Dette beskriver 
Catrin Norrby nærmere: 
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ble gjennomført i 2002/2003 (L.-J. Eilertsen et al., 2003).  Både 
forprosjektet og hovedprosjektet er gjennomført ved AKS1 (Andebu 
Kompetanse- og Skolesenter). AKS’ målsetting og visjon er å medvirke til 
at barn, unge og voksne som er hørselshemmede og har ulike 
funksjonshemninger, hørselshemmede med særlige behov og døvblinde, 
får tilpasset opplæring, verdige oppvekst- og levevilkår og språklig-
kulturelle tilbud. AKS har et landsdekkende virkeområde og består av 4 
avdelinger: grunn- og videregående skole, voksenopplæring, utadrettede 
tjenester og fellestjenester. Det er en sentral oppgave for AKS å drive 
kunnskapsutvikling.

AKS eies av Stiftelsen Signo.2  Signo er en selvstendig stiftelse innen Den 
norske kirke og sikrer tilbud til døvblinde og døve som ønsker det, på deres 
premisser, ut fra en diakonal basis.  For å realisere målene driver Signo 9 
ulike virksomheter i Oslo, Trondheim, Bergen og Andebu.

Det statlige spesialpedagogiske støttesystemet (Statped) kjøper tjenester av 
AKS.  Statped skal yte tjenester på individ- og systemnivå.  Ved søknad 
om tjenester fra avdeling for utadrettede tjenester tilbyr AKS, også i 
forhold til barn med cochleaimplantat, utredning av barn og konsultative 
tjenester. Disse tjenestene er særlig rettet mot den pedagogiske 
oppfølgingen av barna, med de opplæringsansvarlige instansene i 
kommuner og fylkeskommuner som oppdragsgivere og 
samarbeidspartnere.

Ved prosjektstart hadde AKS kontakt med ni barn med cochleaimplantat, 
hvorav det ble gitt konsultative tjenester til fire av dem.  På denne tiden 
hadde barna cochleaimplantat på kun ett øre. Rikshospitalet informerte om 
at de hadde operert flere barn som kunne sies å være innenfor den 
målgruppen AKS arbeider for. Pr. desember 2006 kjente AKS til nitten 
barn med cochleaimplantat i målgruppa. Det ble gitt konsultative tjenester 
til ti av disse barna. Flere av disse barna har fått cochleaimplantat på begge 

1 www.statped.no/aks 
2 www.signo.no 
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Forforståelsen som dette prosjektet bygger på, er grunnlaget for de valg 
som er gjort i forarbeidet til prosjektet og vil prege beslutningene som tas 
underveis. Forforståelsen vil i prosjektperioden bli utfordret og antakelig 
endret når ny kunnskap utvikles. En utvidet, eller ny forståelse, er 
prosjektets hovedmål og i samsvar med et relasjonelt og dialektisk 
utgangspunkt for arbeidet med barn flere funksjonshemninger eller 
døvblindhet som har cochleaimplantat. 

2.2 Problemstilling 
I forrige kapittel gjorde vi rede for vår prosess med avgrensing av 
undersøkelsen.  Fra å ha et bredt utgangspunkt, der flere utviklingsområder 
skulle kartlegges, avgrenset vi undersøkelsesområdet til kommunikasjon 
og samspill.  Valget av nytt undersøkelsesfokus ble tatt på bakgrunn av de 
erfaringene vi gjorde i løpet av det første prosjektåret.  Ut fra en 
hermeneutisk forståelse kan prosessen beskrives som en pendling mellom 
tolkning av empiri og forforståelse.  Ny kunnskap bidrar til endring i 
forståelsen av det som studeres, og kan igjen få innvirkning på den 
påfølgende datainnsamlingen.  Denne prosessen forekommer ofte i 
kvalitative undersøkelser, og beskrives av Thagaard på denne måten: 

Selv om problemstillingen danner utgangspunkt for undersøkelsen, innebærer 
ikke det at problemstillingen er ferdig definert når forskeren er i gang med å 
samle inn data. Arbeidet med problemstillingen er en prosess som pågår gjennom 
hele forskingsprosjektet. Utformingen av problemstillingen påvirkes av de data 
forskeren samler inn, og hvordan analysen utføres. Problemstillingen gir et 
grunnlag for hvordan undersøkelsen kan legges opp, men det er viktig at de 
innsikter forskeren får i løpet av prosjektet, kan bidra til å utvikle 
problemstillingen videre (Thagaard, 2003: 45). 

Problemstillingen er forankret i hensikten med prosjektet. For å bidra til 
økt forståelse av barn med cochleaimplantat vil vi beskrive hvordan 
samspill og kommunikasjon kan arte seg i relasjoner som omfatter barn 
med døvblindhet eller flere funksjonshemninger.  Problemstillingen er 
formulert slik: 
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I den interaktionelt inriktade talspråksforskningen är man intresserad av att ta 
reda på hur deltagarna tilsammans bygger upp en sammanhangande diskurs 
yttrande för yttrande, vilka kommunikativa mål de har och vilka relationer som 
råder mellan samtalsdeltagarna (Norrby, 2004: 16). 

 
Samtaleanalyse beskrives av Trevarthen og Aitken (2001) som en metode 
som tilbyr nøyaktige beskrivelser av blant annet simultanitet og timing av 
samspillspartnernes bidrag i samspillet.   
 
Utgangspunktet for vår analyse var konstruerte lekesituasjoner der en av 
prosjektmedarbeiderne inngikk i lekesituasjoner med barna.  I noen tilfeller 
oppsto lekesituasjonene spontant, som en forlengelse av forutgående 
aktivitet.  I andre tilfeller oppsto lekesituasjonene ved at 
prosjektmedarbeideren tok kontakt med barnet og inviterte til samspill.  
Situasjonene ble videofilmet av den andre prosjektmedarbeideren.  I noen 
få tilfeller var også en av barnehagens eller skolens personale tilstede i 
situasjonen.  Det var sjelden andre barn til stede i disse lekesituasjonene.  
 
Vi har tatt videoopptak av i alt tjue lekesituasjoner.  Opptakene varierer i 
lengde fra om lag fem minutter til om lag en time.  Fra hver enkelt 
situasjon er det valgt ut en kortere sekvens, det vi kaller en episode, som er 
transkribert.  Episodene har en varighet fra om lag tre til åtte minutter. De 
er valgt ut fra en oversiktsanalyse der prosjektmedarbeiderne i fellesskap 
vurderte hvor i situasjonen samspillet så ut til å fungere best.  For å velge 
de kvalitativt beste episodene så vi etter positive affektive uttrykk og 
gjensidig kontakt.  Transkripsjonene har dannet grunnlag for næranalyser, 
der episodene har blitt kodet etter kriterier som gjengis her. 
 
 

6.1 Transkripsjon 
Transkripsjonen skal være et hjelpemiddel til å tolke mening i ytringene, 
samt til å identifisere tema for teksten.  Detaljnivået i transkripsjonen er 
derfor lagt så lavt som mulig.  Vi har ikke benyttet tanskripsjonssystem 
som vanligvis nyttes for notering av tegnspråk (se f.eks F. Eilertsen, 2000).  
Vi har benyttet noen koder fra CHAT (Codes for the Human Analysis of 
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Transcripts) (se Matre, 1997), med noen justeringer.  Detaljnivået og 
kodingen i våre transkripsjoner ligner på det transkripsjonssystemet som er 
presentert hos Valvatne og Sandvik (2002).   
 

En episode er bygd opp av replikker. Hver replikk kan bestå av en eller 
flere ytringer.   Da vi ønsker å se på hvilke nonverbale handlinger som 
påvirker samspillet, regnes i denne sammenhengen også kommunikative 
handlinger som ytringer.  Oppdelingen i ytringer er gjort på bakgrunn av 
tonefall, pauser og/eller syntaktisk struktur, samt markører som 
blikkretning, kroppsposisjon og hendenes stilling.  Turveksling markes ved 
at hver replikk står i en tabellcelle.  Hver replikk innledes med 
forbokstaven til den som handler eller sier noe.   

Eks: L: (….) 
Ytringer som utføres med tegn, noteres med store bokstaver.  
Tegnspråklige ytringer som utføres med tegn og tale samtidig, noteres med 
store fete bokstaver.   

Eks: MIN -  her gjøres tegnet for ”min”, samtidig sies ”mi”.   
 
I noen tilfeller kommer tegn og tale samtidig, uten at uttalen ligner helt på 
målordet.  Talen blir da beskrevet i hakeparentes etter tegnet.   

Eks: RØD [jø], BORTE [då-dæ] 
 
Det samme vil være tilfelle når tegnet og talen representerer ulike 
begreper. 

Eks: tung [STERK] 
 
Tale alene skrives med små bokstaver, tale og tegn samtidig skrives med 
liten fet skrift.   

Eks:  kjenner du noen barn – 
 
I en av transkripsjonene er det gjort unntak fra denne regelen, av hensyn til 
lesbarheten til transkripsjonen.  Den tolkede setningen kommer først, og 
uttalen er notert etterpå. 

Eks: JA, VARM VIL bare HA KALD  
(tale: ja ba:u bia bae ha ha:l) 
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Kroppslige uttrykk og handlinger som tolkes som kommunikative, samt 
andre hendelser og kommentarer, settes i parentes.   

Eks:  skal vi se (leter etter blyantene) får låne den JEG (peker på 
blyant).    

 
En av samspillspartnerne bruker i noen tilfeller lekestemme.  Det vil si at 
hun bruker et annet toneleie og/eller en annen dialekt enn den hun 
vanligvis bruker, for å markere at det er rollefiguren som snakker.  Utsagn 
med lekestemme markeres med hakeparenteser.   

Eks:  <jeg vil lese i boka di>.   
 
Sang noteres i kursiv.  Ytringer som transkriptøren ikke har oppfattet, er 
notert slik: (…). 
 
Pauser betegnes med #.  I de tilfeller pausen varer lengre enn et par 
sekunder, er antall sekunder notert bak pausetegnet.   

Eks: #8. 
 

Av og til forekommer det at informantene snakker eller handler samtidig, i 
hele eller deler av ytringen.  Det er vist ved klammer til venstre for 
ytringen eller handlingen.   

Eks:    I:  ⎡ (skriver mamma) 
           L: ⎣ ma:ma: (leser sakte det I. skriver) 

 
Det er ikke gjort forsøk på å notere ned fonologisk riktig uttale.  Det 
vanlige alfabetet er benyttet for de fleste ytringer, både for dialektord og 
stemmelyder.  Dialektord som ligger nært opp til bokmål er skrevet i 
bokmål.   

Eks:  ”den” med palatarisering skrives ”den”; ”like” (presens uten r-
ending) skrives ”liker”.   

 
I andre tilfeller er dialektord nedskrevet tilnærmet ortografisk, men ikke 
etter regler i bokmål.  Eksempler på slike dialektord er ”ska’ (skal), e’ (er), 
”dokker” (dere), ”byjn” (begynne).  Av hensyn til anonymisering er 
dialektord i noen tilfeller erstattet av tilsvarende bokmålsord.   
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Når enkeltvokaler dras ut, lengre enn det som er vanlig talerytme, noters 
dette med kolon etter vokalen.   

Eks:  ma:ma:   
 
Flere av barna lager en vokal som ikke er en a, ikke en e, men en 
mellomting.  I disse tilfeller brukes tegnet ə, som er hentet fra det 
internasjonale fonemsystemet.  I alle andre tilfeller noteres stemmelyden 
med den vokalen som ligger nærmest informantens ytring.  Spørsmålstegn 
og komma brukes for å markere stigende tonefall. 
 
Samspillspartnerne har fått fiktive navn i presentasjonen av episodene. 
 
 

6.2 Analysekriterier 
Innenfor språkvitenskapen er det to hovedretninger for språkanalyser: 
monologismen og dialogismen.  I en monologistisk tradisjon beskrives 
språkets formmessige sider.  I en dialogoistisk tradisjon analyseres språkets 
kommunikative funksjon.   Ved analyse av samspillsepisodene har vi valgt 
en dialogistisk innfallsvinkel.  Kriterier for analyse er i hovedsak inspirert 
av arbeidet til Matre (1997; 2000), og supplert med analysekriterier hentet 
fra Nafstad og Rødbroe (1999) og Feilberg (1991).  Tekstene er analysert 
etter kriteriene tema/deltema og samspillsmønstre.  
 

6.2.1  Tema/deltema 
Tema beskrives ut fra analyse av det vi kaller episoder av samspill.  Tema i 
samspillet blir konstruert og omdannet i en felles prosess mellom 
deltakerne.  Denne dynamiske prosessen har som funksjon å etablere og 
opprettholde intersubjektivitet gjennom koherens (sammenheng) og 
koordinerte ytringer og handlinger.  For å identifisere tema er det 
nødvendig å analysere en sekvens av bidrag, bundet sammen av responser 
(Linell, 1998).  Tema anses som et produkt av dialogens initiativ og 
responser.  Matre (2000) bruker også betegnelsen samtaleemne synonymt 
med tema. 
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En samspillsepisode eller en dialog kan ha flere tema.  Det blir da 
interessant å beskrive hvordan temaskifter foregår, hvem som tar initiativ 
til nytt tema og hvordan nytt tema følges opp. Vi søker også å beskrive 
variasjoner over tema. I flere tilfeller ser vi eksempler på at det dannes 
deltema, hvor det overordnede tema beholdes, men at samtalepartnerne 
snakker om andre sider, andre elementer i hovedtema.  En slik utvikling i 
dialogen kalles også fokusskifte (Matre, 1997).   
 
De ulike tema og deltema danner avgrensing av det vi kaller tekster. En 
tekst i denne sammenhengen er to eller flere handlinger eller ytringer som 
har felles tema eller deltema.  Matre (ibid) bruker betegnelsen muntlig 
tekst, som er definert som ”utdrag frå dialogar som omhandlar, elaborerer 
og/eller utviklar eit tema” (s. 20).  En tekst starter ved at det blir tatt 
initiativ til et nytt samtaletema, eller til et nytt aspekt ved det allerede 
etablerte temaet.  Dette medfører at den tematiske retningen i dialogen blir 
endret.  Tekstene slutter ved at et nytt tema eller et nytt aspekt ved det 
etablerte temaet tar over.  Matre anvender denne analysemetoden på 
dialoger, som hun definerer som samtale ved bruk av symbolspråk (ibid).  
Vi anvender begrepet tekst også om turvekslinger bestående av handlinger, 
altså episoder av samspill, hvor verbal dialog kan være en del av 
samspillet.   
 
Tema og deltema er identifisert og navngitt ut fra de transkriberte 
episodene. 
 

6.2.2  Samspillsmønstre 
En analyse av samspillsmønstre gir en beskrivelse av hva 
kommunikasjonspartene gjør felles.  Linell (1998) peker på utvikling av 
tema som en samkonstruerende prosess, og dermed som et viktig aspekt 
ved forståelsen av dialogens samspillende funksjoner.  Analyse av 
samspillsmønstre vil kunne beskrive den innholdsmessige fremdriften i 
samspillet i form av innføring av nye tema og videreførende ytringer.  Vi 
har episoder av samspill som vårt utgangspunkt.  Det er i vårt perspektiv 
ønskelig å se på hvilke ytringer og handlinger som bidrar til forhandling 
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om felles tema.  I vårt materiale er den kommunikative kompetansen hos 
samspillspartnerne meget forskjellig.  I noen episoder finner vi språklig 
dialog, i andre episoder er samspillet preget av gjensidig imitasjon av 
handlinger og lydmønstre.  En analyse av den verbale dialogen alene vil 
ikke fange opp bidragene til den ikke-språklige samspillspartneren.  Vi 
ønsker å fange opp non-verbale handlinger som påvirker samspillet, enten 
ved å endre eller opprettholde samspillstemaet, eller ved å bekrefte eller 
opprettholde gjensidig oppmerksomhet, som er en forutsetning for at 
samspillet skal bestå (Nafstad & Rødbroe, 1999).   
 
Matre (1997; 2000) har utarbeidet en analysemodell inspirert av Linell, 
Gustavsson og Söderbergh.  I denne modellen er selve ytringen anvendt 
som analyseenhet.  Det er da mulig å fange opp temautviklingen ikke bare 
mellom replikkene, men også innenfor hver replikk.  Analysemodellen 
innebærer et kodesystem som klassifiserer ytringene i forhold til å innføre 
et nytt tema, videreføre eller ekspandere et allerede etablert samtaleemne, 
eller ytringer som ikke tilfører nytt innhold, og heller ikke oppmuntrer 
samtalepartneren til å komme med noe nytt.  I tillegg bruker Matre koder 
for avbrutt ytring, oppmerksomhetssignal og fullføring av samtalepartners 
ytring.  Kodingen bestemmes etter en vurdering av hvilken funksjon 
ytringen eller replikken får i det videre dialogforløpet.  Det er altså ikke 
avgjørende hvilken hensikt eller intensjon taleren kan ha hatt med ytringen.  
Det er like viktig å se på hvordan samtalepartneren oppfatter ytringen.   
 
I en vurdering av dialogens samspillsmønstre er det vesentlig å se på 
sammenhengen mellom ytringene.  De fleste ytringene vil ha tilknytning til 
noe som har vært sagt eller gjort tidligere i episoden.  Måten tilknytningen 
mellom ytringene skjer på, forteller noe om hvor sterkt sammenvevd 
dialogen er (Matre, 2000).  Tilknytningen kan beskrives ved å se på 
initiativ og respons.  Det at ytringen viser tilbake til den forrige ytringen, 
har med ytringens responsegenskaper å gjøre.  Det at ytringen peker 
fremover i dialogforløpet, har med dens initiativegenskaper å gjøre 
(Feilberg, 1991).  En ytring kan inneholde både initiativ og respons.  
Ytringen peker framover i dialogforløpet og har initiativegenskaper dersom 
den introduserer et nytt fokus, viderefører et allerede etablert tema, krever 
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eller inviterer til en respons fra motparten (ibid).  For å skille mellom 
initiativ som introduserer et nytt fokus, eller senter for oppmerksomhet, i 
dialogen, og initiativ som utvider eller viderefører et allerede etablert tema, 
bruker Feilberg (ibid) og Matre (2000) betegnelsene globale og lokale 
initiativ.  Et globalt initiativ har potensiale til å innlede en ny dialog, eller 
et nytt samspill, eller til å endre den tematiske retningen i en dialog eller et 
samspill som allerede er i gang.  Det kan ha tematiske konsekvenser både 
for den replikken som følger umiddelbart etter, og for hele kjeden av 
replikker som er knyttet til dette temaet.  Et lokalt initiativ opptrer i 
ytringer som er ledd i en kjede av tematisk relaterte ytringer, og er altså 
knyttet til et tema som allerede er etablert.  Et lokalt initiativ kan også ha 
responsegenskaper, ved at det viser til den forutgående ytringen. 
 
Vi har latt oss inspirere av analysemodellen til Matre, men har gjort visse 
justeringer i forhold til koding.  Vi ønsker å fange opp ytringer og 
handlinger som bidrar til å opprettholde symmetrien i samspillet.  Våre 
kategorier er som følger: 
 
N: Innføring av nytt tema.   

Initiativ som, dersom det blir fulgt opp, endrer retningen i den 
tematiske utviklingen, ved å representere et nytt fokus, et nytt senter 
for oppmerksomhet i interaksjonen.  Et nytt tema vil generere ny tekst.  
Disse ytringene eller handlingene vil inneholde globale initiativ. 

 
U: Utvider eksisterende tema. 

Initiativ som tilfører nye elementer i tema, slik at det etableres 
deltema.  Utvidende ytringer og handlinger vil bidra til et fokusskifte i 
samspillet uten at det overordnede temaet forlates.  Utvidende initiativ 
generer også ny tekst.  Disse ytringene eller handlingene kan 
inneholde responser, samt lokale initiativ. 

 
V: Varierer et etablert tema eller deltema. 

Initiativ som tilfører variasjoner i tema eller deltema, eller som 
oppfordrer samspillspartneren til å begrunne sin ytring, komme med 
tilleggsinformasjon og lignende.  Disse ytringene eller handlingene 
kan inneholde responser, samt lokale initiativ. 
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O: Opprettholder samspillet. 
Ytringer eller handlinger som bekrefter eller kommenterer, som 
verken innfører nye elementer eller variasjoner, men som bidrar til at 
gjensidig oppmerksomhet opprettholdes.  Disse ytringene eller 
handlingene vil kun inneholde responsegenskaper. 
 

Det vil kunne være stor grad av usikkerhet omkring hva som er felles tema 
i de tilfeller barna ikke kommuniserer språklig.  Linell (1998) hevder at det 
i de fleste konversasjoner vil være øyer av felles forståelse, eller felles 
tema, og felles broer mellom tema, men det vil alltid finnes fragmenter av 
forståelse som ikke er delt eller felles, som kan sees i analoge tema eller 
monologer. I lekesituasjonene har den voksne samspillspartneren søkt å 
inngå i en samkonstruerende prosess om felles tema.  En forhandling om 
felles tema er da beskrevet ut fra den voksnes opplevelse av dette.  
Opplevelse av gjensidighet med hensyn til tema vil henge sammen med 
opplevelse av god kvalitet i relasjonen.  En indikasjon av samspills-
kvaliteten kan oppnås ved å betrakte regulering av nærhet og avstand 
mellom samspillspartene.  Beskrivelsen av avstandsregulering er gjort med 
støtte i Nafstad og Rødbroe (1999), samt Fogel (1993).  I tillegg til analyse 
av avstandsregulering har vi anvendt observasjoner av nonverbale signaler 
som posisjonering, orientering, blikkretning, mimikk, smil og blikkontakt i 
tolkningen av hvorvidt informantene deler tema eller ikke. 
 
En transkribert og kodet tekst i en episode kan da se slik ut: 
 

Samspills 
utvikling 

 Hva skjer (en sekvens tidlig i situasjonen er 
notert) 

Tema/ 
deltema 

C L 
1 L:  Christian    
2 C:  (ser på Line)    
3 L:  DU TEGNER HVA? Tegne 

Simon 
 N 

4 C:  SIMON (ser mot Simon, tegnretning 
mot Simon) 

 V  

5a 
  b 

L:  du tegne Simon   
har han brilla eller [HVA] 

  O 
V 
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6 C:  SIMON (ser mot Simon, tegnretning 
mot Simon) 

 O  

7a 
  b 
   
  c 
  d 

L:  ja, det har han, det stemmer, det   
du, bruke ikkje (hoderist) brilla hver-
dag han (hoderist)   
bare når han læse  #  
han har en arm, og to arma – 

  V 
V 
 
V 
V 

8 C:  KLOKKE KLOKKE [då-kle-då-de]  V  
9 L:  han har klokke, ja – ei ganske stor 

klokke mmm 
  O 

10 C:  de (gest mot ansikt)  ?  
11 L:  fingra har han   V 
12 C:  da (pek på Simon) BILDE  V  
13 L:  du tegne kamera?   O 
14 C:  (nikk)  O  
15 L:  ja   O 
16 C:  BÆRE [nəmə] HJELPE [nəmə]  V  
17a 
    b 

L:  som han holder [STERK], ja 
#  ja, og det e linsa som han ser 
gjennom? 

  O 
V 

18a 
    b 

C:  ja   
# soa sota (peker på tegning) 

 O 
V 

 

19a 
    b 
    c 

L:  sko   
mmm.   
brune, lys brune sko KANSKJE   

  O 
O 
V 

 
Transkripsjon kan aldri gi et helhetlig og fullstendig bilde på episoden.  I 
arbeidet med koding og analyse er det nødvendig å støtte seg til både 
transkripsjonene og videoopptakene.  
 
 

6.3 Resultater fra samtaleanalysen 
De transkriberte og analyserte episodene fra de konstruerte 
lekesituasjonene har gitt oss eksempler på hvordan samspill og 
kommunikasjon kan se ut, når hørselshemmede barn med flere 
funksjonshemninger og døvblinde deltar i lek og kommunikasjon med en 
relativt fremmed voksen.  Vi har transkribert i alt tjue episoder.   Disse 
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episodene ble kodet som beskrevet over.   Vi har videre valgt ut seks 
episoder som vi presenterer her.  Presentasjonene er omfattende og 
reflekterer tre nivå i analysen: transkripsjonen, tolkningen og kommentarer 
til episoden.   
 

6.3.1  Eksempler på episoder 
De seks episodene er valgt ut fordi de representerer et mangfold i forhold 
til samspill og kommunikasjon.  I den første episoden vises et ikke-verbalt 
samspill, der handlinger og kroppsbevegelser er meningsbærende.  
Episoden viser et samspill der imitasjonen skjer nesten samtidig og 
synkront, som man kan se i såkalt tidlig samspill (Lorentzen, 1997; 
Trevarthen & Aitken, 2001).  Flere episoder gir eksempler på 
kommunikasjon der turtakingsmønsteret er godt etablert, og der den ene 
partnerens ytringer består av ett-ords setninger, eller en kombinasjon av 
symbol (tegn eller talt ord) og gest.  Episode 4 viser hvordan misforståelser 
kan oppstå når partnerne ikke deler språkkode, episode 5 gir et eksempel 
på en kommunikativ situasjon med flere deltagere, og den siste episoden 
gir et eksempel på talespråklig kommunikasjon. 
 
 

Episode 1: Ingeborg og Line 
Ved observasjonstidspunktet var Ingeborg tre år, med hørealder 11 
måneder.  Line er en voksen som har møtt Ingeborg for første gang dagen 
før observasjonen. 
 

Denne episoden beskriver hvordan kontakt og samspill blir etablert mellom 
et barn med sammensatte sansevansker og en fremmed voksen.  Ingeborg 
har lekt sammen med assistenten og annen gutt.  Line foreslår å leke med 
lekedyr, men Ingeborg vil ha noe annet, og peker mot sofaen.  Hun får 
tilbud om ulike objekter, blir fornøyd når hun får en spesiell bok.  
Assistenten setter seg på gulvet med Ingeborg på fanget.  Line tar en annen 
bok, setter seg nært Ingeborg, og oppnår kontakt og samspill ved å herme 
Ingeborgs handlinger med boka.  Leken handler om å holde boka foran 
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ansiktet, banke på boka, snu og vende på boka.  Samspillet utvikler seg til 
å handle om en pingvin som sitter fast i Lines bok.  Pingvinen leser i 
Ingeborgs bok.  Denne delen av episoden er ikke gjengitt i eksempelet 
under. 
 

1 L: (setter seg ved siden av Ingeborg, leser bok) 
2a I: (ser på Line, ser i egen bok)  
  b  ⎡ (holder bok inntil ansiktet) 
3 L: ⎣ (holder bok inntil ansiktet) 
4 I: (ser på Line, senker egen bok)   
5 L: (senker egen bok, ser på Ingeborg) 
6 I: (banker på bokperm) 
7 L: ⎡ (banker på bokperm) 
8a  I: ⎣ (ser på Line, legger sin bok over boka til Line) 
  b  ⎡ (legger boka på hodet, ser på Line)  
9 L: ⎣ (legger bok på hodet, ser på Ingeborg) 
10 I: ⎡ (senker bok, smiler) 
11 L: ⎣ (senker bok, smiler) 
12a I: (beveger hodet fra side til side) 
    b  ⎡ (løfter boka foran ansiktet) 
13a L: ⎣ (beveger hodet fra side til side)  
    b  (løfter boka foran ansiktet) 
14 I: ⎡ (legger ned boka, ser på Line) 
15 L: ⎣ (legger ned boka, ser på Ingeborg) 
16 I: ⎡ (vender og beveger bok) 
17 L: ⎣ (vender og beveger bok på samme måte som Ingeborg) 
  (Assistenten forandrer stilling, Ingeborg sitter annerledes)  
18 I: (ser på assistenten, tar i gulvet og lager stemmelyd) 
19a  L: va’ ikkje stolen din god nok? 
    b  stolen din rørte på seg 
20 I: ⎡ (legger bok på hodet, ser på Line) 
21 L: ⎣ (legger bok på hodet, ser på Ingeborg) 
22 I: ⎡ (senker bok, vender den flere ganger) 
23a L: ⎣ (senker bok, vender på den på samme måte som Ingeborg) 
    b  ⎡ (legger boka på hodet, smiler) 
24 I: ⎣ (legger boka på hodet, smiler) 
25 L: ⎡ (senker boka, åpner og lukker den flere ganger) 
26 I: ⎣ # (senker boka, åpner og lukker den flere ganger) 
27 L: ⎡ (klapper boka på låret sitt) 
28a I: ⎣ (klapper boka på låret til assistenten) 
    b  ⎡ (legger munnen mot boka) 
29 L: ⎣ (legger nesen mot boka) 
30 I: ⎡ (dunker boka mot panna) 

 135



Lyden av kommunikasjon 

31 L: ⎣ (dunker boka mot panna) 
32 I: (smiler, nikker) 
33a L: (smiler, nikker) 
    b  ja, det var riktig 
34 I: (løfter boka foran ansiktet, ser mellom permene) 
35a L: (løfter boka foran ansiktet, ser mellom permene) 

b  (bøyer seg nærmere Ingeborg, slik at de to bøkene  
  danner en ’tunnel’ som begge ser gjennom) 

    c  ⎡ (retter seg opp, senker boka) 
    d  ⎢ jeg gjør det helt umulig å filme 
 36 I: ⎣ (senker boka) 
37a  L: (stikker fingeren inn i fingerdokke-pingvinen, og lar 

   pingvinen bukke) 
    b  <pip-pip, pip-pip> 
    c   <hei, Ingeborg> 
    d  <pip-pip-pip> 

 
 
Line setter seg ved siden av Ingeborg, som igjen sitter på fanget til 
assistenten.  Ingeborg holder ei bok, Line holder en annen bok.  Ingeborg 
blir oppmerksom på at Line sitter ved siden av henne.  Hun vender så 
oppmerksomheten mot sin egen bok, og holder denne nært ansiktet.  Trolig 
regulerer hun avstanden for å tilrettelegge for optimale synsbetingelser.  
Line imiterer Ingeborgs handling, med Lines bok.  Imitasjonen skjer 
samtidig med Ingeborgs handling, men med en liten tidsforsinkelse.  
Ingeborg blir oppmerksom på Lines imitasjon, og senker egen bok.  Line 
senker sin bok, og ser på Ingeborg.  Ingeborg er nå klar over at Line vil 
leke med henne.   
 
Ingeborg banker så på egen bokperm (6).  Line imiterer.  Ingeborg tar et 
nytt initiativ ved å legge sin bok over Lines bok, som for å understreke at 
de begge har bøker, at de begge gjør noe med bøkene.  Handlingen 
understreker at Line og Ingeborg har felles oppmerksomhet om bøkene og 
handlingen i leken.   
 
Ingeborg varierer leken ved å legge boka på hodet (8b).  Hun ser på Line, 
som om hun oppfordrer eller forventer at Line skal gjøre det samme. Line 
imiterer handlingen, og møter blikket til Ingeborg.  Ingeborg senker boka 
og smiler, Line gjør det samme.  Deres positive, affektive uttrykk – 
smilene - fungerer som en bekreftelse på at kontakten er etablert, og at de 
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to har etablert en kontrakt om gjensidig involvering i hverandre og i en 
felles aktivitet. 
 
Ingeborg beveger på hodet, og løfter igjen boka foran ansiktet (12).  Line 
imiterer hodebevegelsen og handlingen med boka.  Ingeborg legger boka i 
fanget, og ser på Line.  Line imiterer.  Ingeborg snur og vender på boka, 
Line gjør det samme.  Fremdeles er Lines imitasjoner delvis samtidige med 
Ingeborgs handlinger.  Den lille tidsforskjellen er ikke større enn det som 
er nødvendig for å avlese Ingeborgs initiativ.   
 
Assistenten forandrer stilling, og løfter på Ingeborg, slik at hun blir 
sittende litt annerledes, men fremdeles på fanget til assistenten.  Ingeborg 
ser på assistenten, tar i gulvet og lager en stemmelyd. Hun virker ikke helt 
fornøyd med endringen.  Line kommenterer Ingeborgs uttrykk ved å spørre 
om ikke stolen var god nok, og å si at stolen rørte på seg (19).  Line 
betegner assistenten som Ingeborgs stol, og understreker at assistenten er 
en kulisse i samspillet, som omfatter Ingeborg og Line.   
 
Ingeborg vender tilbake til imitasjonsleken ved å legge sin egen bok på 
hodet sitt, og se på Line.  Line bekrefter og følger opp ved å imitere, 
fremdeles nesten samtidig.  Ingeborg senker boka, og vender den flere 
ganger.  Line imiterer igjen (23a). 
 
Line tar nå initiativ til å variere leken, ved å ta rollen som den som leder.  
Hun legger boka på hodet, ser på Ingeborg og smiler (23b).  Line varierer 
ikke leketema, men inviterer Ingeborg til å imitere en handling som Line 
vet at Ingeborg kan utføre.  Ingeborg svarer ved å imitere Lines handling, 
og bekrefter rollebyttet ved å gjengjelde smilet.  Line tar nå sjansen på å 
variere også temaet i leken ved å introdusere en ny handling.  Hun senker 
boka, og åpner og lukker den flere ganger.  Etter en kort pause imiterer 
Ingeborg handlingen.  Pausen er ikke lengre enn at de to åpner og lukker 
bøkene samtidig.  Trolig trenger Ingeborg litt lengre tid enn Line til visuelt 
å oppfatte endringer. 
 
Line tar et nytt initiativ og introduserer enda en ny handling.  Hun klapper 
boka på låret sitt (27).  Ingeborg svarer ved å klappe boka si på låret til 
assistenten.  Så tar Ingeborg initiativ ved å løfte boka mot ansiktet og legge 
munnen mot boka.  Line løfter boka og legger nesen mot boka.  Ingeborg 
dunker så panna mot boka, og Line svarer ved å imitere.  Ingeborg smiler 
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og nikker, som for å bekrefte at Line fulgte opp den nye variasjonen. Line 
svarer ved å gjengjelde nikket og smilet. Hun legger også til sin tolkning 
av Ingeborgs bekreftende gest: 
 

 33b ja, det var riktig 
 
Ingeborg introduserer en ny handling ved å løfte boka foran ansiktet, og se 
ut mellom permene, som om boka danner et tak, og at Ingeborg titter under 
taket.  Line imiterer, men denne gangen med en større tidsforskjell.  
Ingeborg opprettholder handlingen, slik at de begge gjør det samme 
samtidig.  Line bøyer seg nærmere Ingeborg, slik at de to bøkene danner et 
slags sammenhengende tak, som de begge ser under (35b).  Så retter Line 
seg opp, men hun sier at hun gjør det umulig å filme.  Bøkene skygger for 
ansiktene til de to.  Ingeborg senker sin bok samtidig som Line retter seg 
opp. 
 
Line introduserer nå en utvidelse av leken med bøkene.  Hennes bok 
inneholder en slags fingerdokke av pingvin.  Hun stikker en finger inn i 
pingvindokka, og lar den bukke.  Samtidig bruker hun lekestemme og sier 
”pip-pip” og ”hei, Ingeborg”, som om pingvinen hilser på Ingeborg.  
Ingeborg ser på pingvinen, og vinker til den.  Temaet i samspillet endres nå 
til å handle om pingvinen, og hva den ser i Ingeborg sin bok. 
 
 

Kommentarer til analysen: 
Det er mulig å beskrive den tematiske fremdriften slik at den transkriberte 
episoden inneholder to tekster: imitasjonslek med bok, og lek med pingvin 
(som sitter fast i den ene boka).  I det første teksten er samspillet for det 
meste ikke-verbalt.  I den andre teksten blir Line mer språklig aktiv. 
 
Gjensidighet og kontakt ble raskt etablert i episoden.  I starten av episoden 
var samspillet karakterisert ved samtidig imitasjon.  Line inviterte til 
samspill ved å imitere Ingeborg.  Ingeborg aksepterte invitasjonen, og tok 
rollen som den som ledet leken i første del av episoden.  Da Line var trygg 
på at kontakten og samspillet var etablert, tok også hun initiativ til 
variasjoner.   
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I den andre teksten har Line lengre replikker, mens Ingeborg fremdeles har 
korte replikker.  Line har flere initiativ.  Blikkontakten er ikke like hyppig 
og intens som i den første teksten, og de smiler mindre til hverandre. 
 
Det er flere episoder av affektiv utveksling og gjensidig involvering av 
hverandre i begynnelse av episoden, før Line introduserer pingvinen.  Da 
blir Ingeborg mer stille, kommer med færre smil, blir mindre aktiv i 
samspillet, og mer utforskende av den gjenstanden de har felles 
oppmerksomhet om.  Vi tolker dette slik at i denne situasjonen, når 
Ingeborg er sammen med en fremmed voksen, har ikke Ingeborg kapasitet 
til å opprettholde intensiteten i samspillet samtidig som hun utforsker 
pingvinen.  For Ingeborg kreves det antagelig at hun må bruke mye 
kapasitet for å samordne sanseinntrykkene i både samspill og utforskning.  
I samspill med en kjent person vil hun trolig kunne frigjøre mer kapasitet 
til utforskning, og dermed kunne opprettholde intensiteten i samspillet. 
 
 

Episode 2: Ingvild og Line 
Ved observasjonstidspunktet var Ingvild 5 år 11 mnd, med hørealder 3 år.  
Line er en voksen som har møtt Ingvild ved flere anledninger siden Ingvild 
var tre år gammel. 
 
Denne episoden beskriver en variant av å trille ball til hverandre.  Episoden 
viser hvordan de to samspillspartnerne sammen utvider og varierer leken.  
Situasjonen oppsto spontant etter testing med Reynells språktest, ved at 
Ingvild inviterte til lek med testmateriellet.   
 
Ingvild og Line satt overfor hverandre ved et bord.  Ingvild fikk bla i 
håndboka til testen, mens den lille ballen fra testmateriellet ble henta fram 
(den hadde falt på gulvet under testing).  Ingvild grep ballen og slapp den 
igjen, med blikket på Line.  Line fanget ballen og fulgte opp det hun tolket 
som en invitasjon til lek med ballen.  De trillet eller blåste ballen over 
bordet.  Leken utviklet seg til en gjemmelek. Line gjemte ballen under et 
skjerf.  Etterpå gjemte Ingvild ballen bak ryggen mens hun pekte på steder 
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i rommet hvor Line kunne lete etter ballen.  I slutten av episoden ble leken 
utvidet til også å gjemme personer. 
 

1 L:  BLÅSE blåse (blåser mot ballen) 
2 I : (triller ball til L.) 
3 L:  (blåser ballen tilbake, ballen triller på golvet) 
4 I:  (ler, ser etter ballen) 
5 L:  (reiser seg) borte 
  (pedagogen henter ballen) 
6 L:  Trine e så rask (setter seg) 
7 I:  (får ballen fra pedagogen)  
  (vokalisering) 
8 L:  du (hender i skålform mot ansiktet) blåse (blåser i hendene) 
9 I:  (pek på bok) dən 
10a  L:  står det der? ( pek bok)  
   b  mmm 
11 I:  (prøver å blåse ballen, ler) 
12 L:  (griper ballen) ah 
13 I:  (ler mer) 
14 L:  (gjemmer ballen under skjerf, blåser på ballen) 
15 I:  BALL [naj] HJELPE nan ( pek bok) 
16a  L:  skal du hjelpe (ler) 
   b  kanskje det står noe om hjelp inni boka 
17 I:  den ( pek bok) 
18a  L:  skal vi lese (blåser på ball) 
   b   det står – nitten seksti sju (blåser) 
   c   ⎡ da må vi blåse nittenhundreogsekstisju ganger 
19 I:  ⎣ n-n (løfter på skjerfet) 
20 L:  der va’ den 
21 I:  (ler) 
22 L:  (blåser ballen til I.) 

(begge ler, L. blåser en gang til, ballen triller på golvet, L. 
tar den opp) 

23 L:  (gjemmer ball under skjerf, blåser) 
24 I:  æ (løfter skjerf, ler, griper ballen.  Blåser/triller ballen) 
25 L:  (griper ballen, ler, gjemmer ballen under skjerfet) 
       ⎡ (blåser) 
26a I:  ⎣ (ler, løfter skjerfet, griper ballen) 
    b   a:i (dytter mot skjerfet) 
27 L:  oi – bortover (skyver skjerfet ned fra bordet) 
28 I:  (blåser og dytter ballen) 
29a  L:  a (griper ballen) 

b  Line kan også være rask (gjemmer ballen inni handa, 
  blåser på handa) 

30 I:  (ler, tar handa til L, griper ballen.  Triller ballen til L.) 
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31 L:  (prøver å knipse ballen, ler) 
32 I:  (griper ballen, ler, triller til L.) 
33 L:  (knipser ball til I.)  
34 I:  (løfter ball mot ansiktet) 
35 L:  der fanga du den (gest: lukket hånd mot ansiktet) og hold 

  den godt fast (gest gjentas) 
36 I:  (fører ball bak ryggen) 
37 L:  og gjemme bak ryggen (fører begge hender bak rygg)  #  

  gjemme 
38 I:  BORTE [då - də] 
39a L:  ja, han e’ borte   
   b   kor e’ ballen? 
   c   å (tar fram skjerfet, klapper på, blåser på, titter under) 
   d        nei (hoderist) 
40 I:  ⎡ (strekker hånd mot skjerf, ler) 
41a  L:  ⎣ inni boka? (blar i bok) 
   b   m – m – nei 
42 I:  (blar i bok) 
43 L:  ingenting [GJEMME] inni boka (hoderist)  (legger skjerf 

  oppå bordet igjen) 
44 I:  (ler, tar fram ballen) 
45 L:  der va’ ballen 
46 I:  (ler, gjemmer ball bak ryggen igjen) 
47 L:  men nå – borte 
48 I:  (ler) də (peker skrått til høyre for seg) 
49a  L:  der (ser der I. peker) 
   b  # mmm 
   c  # leite leite leite 
   d   # nei 
   e   # kanskje Trine har tatt den? 
50 I:  (peker på pedagogen) dən 
51a  L:  kanskje Trine (snur seg mot pedagogen.) 
   b   skal vi spørre Trine 
   c    ⎡ # HVA 
   d   ⎢# næh 
52 I:  ⎣ (peker skrått til venstre for seg) də - den 
53 L:  (snur seg mot høyre, dit I. peker) 
54 I:  n – den (peker samme sted, men høyere opp) 
55a  L:  oppi taket – næh (snur seg mot I.) 
   b   kanskje inni luftekanalen        
   c   mmm – skal vi spørre Ingvild? 
   d      ⎡ Ingvild, har du sett bal- 
56 I:  ⎣ den (peker på L./bordet foran L.) den 
57  L:  (løfter opp skjerfet) 
   a   der?  
   b   mmm – (titter under skjerfet) ballen, kor e’ du?   
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   c    (hoderist) borte 
58 I:  (tar fram ballen) 
59a  L:  der va’ den jo (kiler I.) 
   b        du hadde tatt den (kiler mer) 
60 I:  (ler, gjemmer ballen bak ryggen) 
61 L:  du hadde tatt den  (kiler mer) 
62a  I:  a: (skyver vekk hendene til L.) 
   b  a:i BORTE [då – dæ] 
63 L:  ja, borte 
64 I:  ə - dəj (peker på Trine) 
65 L:  (legger skjerf over ansiktet) ballen e’ borte 
66 I:  (ler, prøver å dra av skjerfet) 
67 L:  Line e’ borte 
68 I:  (prøver å dra av skjerfet) 
69 L:  kor e’ Line 
70 I:  (drar av skjerfet, ler) 
71 L:  hei, kanskje ballen ligg under der 
72 I:  (løfter skjerf) 
73a  L:   (… …) finne fram ballen. (legger skjerf over ansiktet til I.) 
   b  og ballen og Ingvild e’ borte 
74 I:  (løfter handa med ballen) dæj 
75 L:  ⎡ (griper handa) der e’ ballen 
76 I:  ⎣ (ler, gjemmer ballen bak ryggen) 
77a  L:  og Ingvild, du e’ borte (Griper skjerfet) 
   b   kor e’ Ingvild (drar av skjerfet) 
   c   der 

 
 
Den transkriberte delen av episoden starter ved at Ingvild begynner å trille 
en liten ball over bordet, mens hun ser på Line.  Line tolker dette som en 
invitasjon til lek, og følger opp ved å blåse ballen tilbake.  Ingvild triller 
ballen til Line, som igjen blåser ballen tilbake.  Ballen triller på gulvet, og 
fanges opp av pedagogen, Trine, som sitter utenfor selve situasjonen, som 
tilskuer.  Line, som hadde reist seg for å hente ballen selv, kommenter at 
hun ikke rakk det: 
 

6  Trine e så rask 
 
Trine gir ballen til Ingvild, og Line oppfordrer Ingvild til å blåse ballen.  
Ingvild peker på testmanualen som har blitt liggende på bordet, og sier noe 
som ligner på ”den” (9).  Line følger opp ved å spørre om ”det” står i boka.  
Ingvild vender så tilbake til leken med ballen, og forsøker nå å blåse ballen 
over bordet.  Line griper ballen og foreslår å utvide leken med å gjemme 
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ballen under skjerfet, for så å blåse på ballen.  Dette forslaget blir ikke 
fulgt opp med en gang.  Ingvild vender igjen oppmerksomheten til boken 
og kommer med en ytring som er vanskelig tolkbar: 
 

15 BALL [naj] HJELPE nan (+ pek på bok) 
 
Line forstår ikke hva Ingvild mener, men viser at hun har sett ytringen og 
kommer med et forslag til tolkning: 
 

16a skal du hjelpe (ler) 
    b kanskje det står noe om hjelp inni boka 

 
Ingvild peker igjen på boka og sier ”den” (17), noe som fungerer som en 
bekreftelse på felles oppmerksomhet.  Line lager en overgang tilbake til 
ball-leken ved å lese et årstall i boka, og erklære at dette betyr at de må 
blåse et tilsvarende antall ganger.  Samtidig blåser hun på ballen, som 
fremdeles er gjemt under skjerfet.  Ingvild vender tilbake til leken med 
ballen, ved å løfte på skjerfet.  Line bekrefter at ballen ligger der, blåser 
ballen til Ingvild, og begge ler.  Line gjemmer ballen under skjerfet et par 
ganger til, og Ingvild finner ballen ved å løfte på skjerfet, griper den og 
blåser eller triller den tilbake til Line.  Ballen triller mot bordkanten, og 
Line griper den før den triller ned, og kommenterer at hun også kan være 
rask (29b).  Hun gjemmer ballen inni handa og blåser på handa.  Ingvild tar 
ballen fra handa til Line, og triller ballen tilbake til Line.  Line varierer 
leken ved å knipse ballen til Ingvild. 
 
Ingvild initierer en utvidelse av leken ved å løfte ballen mot ansiktet (34).  
Line bidrar til utvidelsen ved å kommentere Ingvilds bevegelser, og vise en 
mulig tolkning av Ingvilds handling: 
 

35 der fanga du den (gest: lukket hand mot ansiktet) og hold den godt fast 
(gest gjentas) 

 
Ingvild fører ballen bak ryggen, og Line kommenterer også dette, ved å 
bruke talespråk, tegn og gester: 
 

37 og gjemme bak ryggen (fører begge hender bak rygg) # gjemme 
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Ingvild bekrefter gjemme-leken ved å kommentere at ballen er borte.  Line 
bekrefter at ballen er borte, og foreslår en utvidelse av leken ved å lete etter 
ballen under skjerfet.  Ingvild aksepterer utvidelsen ved å strekke handa 
mot skjerfet og le.  Line leter videre inni boka.  Ingvild og Line har felles 
oppmerksomhet om de stedene det letes.  Det sees blant annet ved at 
Ingvild berører skjerfet og boka etter at Line har berørt disse.  Line 
kommenterer at ballen ikke var å finne. Ingvild ler og tar fram ballen, og 
Line bekrefter leken ved å vise overraskelse.   
 
Ingvild gjemmer ballen på nytt, og foreslår hvor Line kan lete etter ballen 
ved å peke på forskjellige steder i rommet.  Line følger opp ved å snu seg 
dit Ingvild peker, sette ord på handlingen (”leite, leite, leite”) og foreslå at 
pedagogen har tatt ballen (49).  Ingvild aksepterer forslaget ved å peke på 
pedagogen.  Line snur seg mot pedagogen og gjør seg klart til å spørre, 
samtidig som at Ingvild foreslår et nytt sted å lete.  Line snur seg etter det 
nye forslaget, men da ballen heller ikke var der, foreslår Line at de skal 
spørre Ingvild hvor ballen er (55).  Heller ikke dette forslaget blir ferdig 
formulert, da Ingvild avbryter ved å foreslå å lete under skjerfet.  Line titter 
under skjerfet og roper på ballen, rister på hodet og sier ”borte” (57).  
Ingvild tar da fram ballen, og Line viser overraskelse og glede, og kiler 
Ingvild samtidig som hun kommenterer at det var Ingvild som hadde tatt 
ballen. 
 
Ingvild foreslår en ny gjemme-ballen sekvens, men Line er ikke ferdig med 
å kommentere den forrige (61), og kiler mer.  Ingvild skyver vekk hendene 
til Line, smiler og opprettholder sitt forslag om en ny runde ved å si at 
ballen er borte: 
 

 62b a:i BORTE [då-dæ] 
 
Line følger opp Ingvilds initiativ ved å gjenta deler av ytringen.  Ingvild 
peker på pedagogen, som om hun foreslår at Line skal spørre henne igjen.  
Line foreslår isteden en utvidelse av leken ved å legge skjerfet over 
ansiktet.  Uten å bruke tegn sier hun at ballen er borte. Ingvild ler, og 
strekker seg mot skjerfet.  Line lener seg litt tilbake og setter ord på den 
nye utvidelsen: 
 

67 Line e’ borte 
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Ingvild prøver å dra av skjerfet, og Line setter ord på Ingvilds handlinger 
ved å spørre hvor Line er (69).  Ingvild klarer så å dra skjerfet vekk fra 
ansiktet til Line, og de ler sammen.  Line innfører ballen i den nye 
utvidelsen ved å lure på om også ballen er under skjerfet.  Ingvild følger 
opp med å løfte skjerfet, og tar med dette rollen til den som leter.  Line 
varierer leken ved å legge skjerfet over Ingvild, og kommenterer så at både 
ballen og Ingvild er borte (73).  Skjerfet er delvis gjennomsiktig, det er 
mulig å se den andres tegn selv om en har skjerfet over ansiktet.  Ingvild 
svarer med å ta fram ballen.  Line bekrefter at hun ser den ved tale og 
berøring.  Ingvild gjemmer ballen på nytt bak ryggen, og Line gjentar 
delvis replikkene fra da hun selv var den som var gjemt: 
 

77a og Ingvild, du e’ borte (griper skjerfet) 
     b kor e’ Ingvild (drar av skjerfet) 
     c der 

 
Ved å benytte de samme replikkene, med den variasjonen at personnavnet 
endres, bekrefter Line at dette er en lekesekvens som kan gjentas. 
 
 

Kommentarer til analysen: 
Det er en god stemning gjennom hele episoden.  Ingvild ler mye og ofte, 
Line ler og smiler – ikke fullt så smittende som Ingvild, men nok til at det 
er tydelig at begge liker seg i situasjonen.   
 
Leken varieres ved å trille, blåse eller knipse ballen bortover, og utvides 
ved at ballen gjemmes, og etter hvert ved at personer gjemmes under 
skjerfet.  Flere av utvidelsene blir til i fellesskap, ved at Ingvild gjør en 
bevegelse som Line setter ord på.   Ingvild lar seg inspirere av tolkningen 
til Line og handler videre i samsvar med denne tolkningen.  Det meste av 
tiden i den transkriberte episoden har Ingvild rollen til den som gjemmer, 
og den som foreslår steder å lete.  Line har rollen til den som leter.  På 
slutten av episoden, da Line har introdusert at de også kan gjemme 
personer, bytter de roller.  Da er Line den som gjemmer, og Ingvild den 
som leter. At de to foretar rollebytter understreker synkroniteten i 
situasjonen. 
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Episode 3: Cato og Line 
Ved observasjonstidspunktet var Cato 8 år, med hørealder 3 år 3 måneder.  
Line er en voksen som har møtt Cato ved flere anledninger siden han var 
baby. 
 
Denne episoden beskriver en lengre forhandling om hva som skal være 
lekens innhold.  Line har invitert Cato til å leke, og etter forslag fra 
assistenten har de funnet de fram en kasse med legoklosser.  I begynnelsen 
av situasjonen brukte Cato noe tid på å finne en spesiell legomann.  Han 
godtok til slutt en annen legomann, som ble viktig i den videre leken.  Cato 
og Line lekte at legomannen var på sykehus, at han spiste, og ble kjent med 
flere legodokker. Episoden vi har valgt å presentere, viser hvordan Cato og 
Line forhandler om og sammen konstruerer en overgang til at legodokkene 
har gymtime.   
 

1 C: (lar to dokker gå mot en tredje dokke) KOM [ajada] 
2a  L: STÅ ja, de tre, hva da? 
b  (…) komme (beveger tredje dokke mot de to dokkene Cato 

  holder) 
3 C: (bøyer en av dokkene mot Lines dokke) 
4a  L: danser de, eller hva? 
  b  #4 skal de gå ut og leke sammen, de tre? 
5 C: mmm (beveger en av dokkene) 
6 L: <hva da? hva skal vi gjøre, hva da?> 
7 C: (beveger på dokkene) 
8  L: mann # med en arm # og ny jente # gjøre hva da? 
9a  C: nngh (beveger dokkene) 
  b  (beveger dokke-hodene mot hverandre) <(vokalisering)> 
10 L: de tre sammen 
11 C: KOM [abə] 
12 L: (tar den tredje dukka) japp, kom, ja, greit 
  ⎡ (Cato og Line beveger dokkene bortover gulvet) 
13a  L: ⎣gå, gå, gå, gå , gå, gå, gå 

b  (lar dukka vugge fra side til side) trippeti, trappeti, trippeti, 
  trappeti, trippeti, trappeti, trippeti, trappeti [GÅ GÅ GÅ] 

14a C: (lar dokkene vugge fra side til side) 
    b  (løfter den ene dukka, vrir på den, senker dokken igjen) 
15 L: skal vi leke ute sammen? 
16 C: (nikker) (ser opp på Line) 
17 L: skal de det? 
  (Cato og Line beveger dokkene videre) 
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18a  L: <sammen med krokodilla> 
    b  for da kom krokodilla 
19 C: (ser liksom-forskrekket på Line) 
20 L:  # ø, ø, ø (beveger krokodilla) 
21 C: (beveger dokke mot krokodilla) 
22a  L: <vil leke sammen med dere, sier krokodilla> 
    b  (beveger kjevene til krokodilla) <ø, ø, ø> 
23 C: (ser liksom-forskrekka på Line) 
24 L: <kom igjen> (beveger krokodilla mot en av dokkene) 
25 C: (lar dukka hoppe på krokodillas hode) 
26a  L: <hei, hei> 
    b  <jeg heter krokodille, jeg> 
27 C: (lar dukka hoppe på krokodillas hode) 
28a  L: <hei, hei> 
    b  <må ikke trampe på mitt hode, det gjør vondt> 
    c  # <hei, hei> (beveger kjevene til krokodilla) 
29 C: (lar dukka sveive borti krokodilla) 
30a  L: måtte ho gråte og bli lei seg # DEN (pek krokodille) 
     b  # krokodilla ble lei seg 
    c  skyld det var så vondt i hodet 
31 C: (lar den andre dukka hoppe på krokodillas hode) 
32 L: åh # stakkars krokodilla 
33 C: (ser på assistent) DEN [ad∂] (pek krokodilla) 
34a  L: au, au (tar opp krokodilla) 
    b  å, ble så lei seg DEN (pek krokodille) 
    c   # stakkar (setter krokodilla ned igjen) 
    d  men samaritanjenta (tar den tredje dukka) skulle trøste 
    e  skulle trøste 
    f   det er den snille jenta, det 
    g   hun trøster 
    h  ⎡ hun trøster krokodilla 
35 C: ⎣ (beveger dokka mot krokodilla, med hodet først) 
36a  L: <åh stakkar> 
    b  <stakkar krokodilla> (lar dokka berøre krokodilla) 
    c  #2 den er snill, krokodilla (nikk) 
    d  snill, krokodilla DEN (pek på krokodilla) 
37 C: mhm hm 
38a  L: men # jenta kan ri oppå krokodilla 
    b   skal du se? 
    c  (lar dukka sitte oppå krokodilla) sånn 
    d  (beveger dokka) juh  jippi 
    e  trr trratrra ttratata 
    f  # jippi: 
39a  C: (beveger dokka mot dokka på krokodilla, med hodet først) 
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b  (lar dokka, og så den andre dokka, hoppe på hodet til 
  krokodilla. Ride-dokka faller av krokodilla.  Cato ser 
  leke?forskrekka på Line) 

40a  L: åh # er mannen slem 
    b  # ja, mannen sparka og krokodilla ph RAMLA ramla 
    c   og jenta RAMLA ramla 
    d  #2 stakkar 
    e  krokodilla fikk ikke være med 
41 C: (viser Line e av dokkene.  Gir en dokke til Line) KOM 
42a  L: skal den komme alene? 
    b   krokodilla må være hjemme? 
    c   ja, ja (kaster krokodilla vekk) 
    d   ferdig 
    e  (beveger dukka mot Catos dokker) gå, gå, gå, gå, gå 
    f  tripp, trapp, tripp, trapp [GÅ GÅ GÅ GÅ] 
43 C: (beveger en av dokkene) 
44a  L: gå, gå, gå 
    b  tripp, trapp, tripp, trapp [GÅ GÅ GÅ GÅ] 
45 C: u: u (lar en av dokkene stå foran Lines dokke) 
46 L: <hei mann, hva skal vi gjøre nå?> 
47 C: (bøyer beina på den ene dukka, prøver å sette den på 

  golvet) ∂: (ser på Line) 
48a  L: var det vanskelig å få henne til å sitte? 
    b  (rører på dokka slik at den sitter) sånn 
49 C: (setter den andre dokka på golvet) 
50 L: og mannen kan sitte 
51 C: KOM (med begge hender) (rører på Lines dokke, ser på 

  Line)  
  ⎡ (bøyer beina på Lines dokke) 
52a  L: ⎣ å, jenta skal stå 
    b   skal hun sitte også? 
    c  jah 
53 C: (setter Lines dokke på golvet) 
54 L: de tre skal sitte sammen 
55a  C: (nikker) 
    b   HEI, HEI 
    c   VENT 
    d   FØRST SITTE-I-RING 
    e   HETE HVA-DA? 
    f   GYMSALEN, JA 
    g  (ser på assistent) GYMSALEN 
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Cato initierer at to legodokker, ei jente og en mann, skal gå sammen mot 
en tredje dokke, ei jente, som han vil at Line skal leke med.  Han inviterer 
Lines dokke til å komme til de andre to dokkene: 
 

 1 KOM [ajada] 
 
Line virker litt usikker på hva invitasjonen gjelder, men aksepterer ved å 
bevege dokka mot Catos dokker.  Cato bøyer en av dokkene sine mot Lines 
dokke, og Line spør om dukkene danser.  Cato gir ingen respons på dette 
spørsmålet, og Line foreslår at de tre dokkene skal gå ut og leke sammen 
(4b).  Cato beveger en av dokkene, og lager en mmm-lyd.  Line virker 
fremdeles usikker på om de har felles forståelse av lekens innhold, men 
velger å la dukka si spørre om hva de skal gjøre, ved å bruke lekestemme: 
 

6  <hva da? hva skal vi gjøre, hva da?> 
 
Cato beveger dokkene sine, men kommer ikke med noen ytring ut over det.  
Line gjentar spørsmålet, men denne gangen uten lekestemme.  Hun har gått 
ut av lekerollen og stilt et forhandlende spørsmål om lekens innhold: 
 

8  mann # med en arm # og ny jente # gjøre hva da? 
 
Cato beveger dokkene, og lager samtidig stemmelyd.  Line konstaterer at 
de tre dokkene er sammen.  Cato gjentar sin oppfordring om å komme, 
som om han vil at dokkene skal gå til et annet sted.  Line tar sin dokke, og 
bekrefter at det er greit å komme.  Cato og Line beveger dokkene bortover 
golvet.  Line setter ord på handlingen ved å si og tegne samtidig ”gå, gå, 
gå” (13a).  Hun varierer gangen ved å bevege dokka fra side til side, og 
varierer kommentaren ved å si ”trippeti, trappeti” samtidig med GÅ-
tegnet (13b).  Cato følger opp variasjonen ved å bevege sine dokker på den 
samme måten.  Line gjentar spørsmålet om de skal leke ute sammen, og 
Cato nikker.  De beveger så dokkene videre sammen.   
 
Line forslår en utvidelse av lekens tema ved å introdusere krokodilla, både 
med lekestemme og tegn (som om det var dokka som snakket) og med 
vanlig stemme og tegn.  Krokodilla lå blant andre legoklosser på gulvet, 
der de tre dokkene gikk forbi.  Cato ser litt forskrekket på Line, men har et 
glimt i øyet, som om han leker at han ble forskrekket.  Line beveger 
krokodilla, samtidig som hun lager en ø-lyd.  Cato ser ut til å akseptere 
krokodillas inntreden i leken ved å la den ene dokka bevege seg mot 
krokodilla.  Line bruker lekestemme og tegn og lar krokodilla spørre om 
den får lov til å leke sammen med de andre.  Hun beveger kjevene til 
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krokodilla, som for å understreke at det er den som snakker.  Cato ser igjen 
liksom-forskrekket på Line, kanskje tror han at krokodilla vil spise dokka?  
Han lar dokka hoppe på krokodillas hode.  Line lar krokodilla hilse og 
presentere seg: 
 

 26a <hei,hei> 
     b <jeg heter krokodille, jeg> 

 
Cato fortsetter å la dokka hoppe på krokodillas hode.  Line lar krokodilla 
hilse mer, og lar den si fra om det gjør vondt å bli trampet på.  Så hilser 
den en gang til, mens Line beveger kjevene dens.  Cato lar dokka sveive 
borti krokodilla, som om den sparket krokodilla.  Line skifter til vanlig 
stemme igjen, og forteller at krokodilla ble lei seg og måtte gråte, fordi den 
fikk så vondt i hodet.  Cato lar da den andre dokka hoppe på krokodillas 
hode.  Line gir uttrykk for sympati med krokodilla: 
 

32 åh # stakkars krokodilla 
 
Cato henvender seg til assistenten, og sier ”den” med tegn og stemme (33).  
Line kommer med en lengre replikk, hvor hun først lar krokodilla si ”au” 
(34a), og kommentere at den ble lei seg.  Så tar hun opp sin egen dokke, og 
gir den rollen som den snille, trøstende jenta: 
 

 34g det er den snille jenta, det 
     h hun trøster 
     i hun trøster krokodilla 

 
Cato beveger da en av hans dokker mot krokodilla, men mer forsiktig 
denne gangen, og med hodet først, som om dokka skal snakke med 
krokodilla.  Line gir anerkjennende respons ved å la sin egen dokke berøre 
krokodilla og si ”stakkar krokodilla” med lekestemme (36b).  Hun skifter 
til vanlig stemme og kommenterer at krokodilla er snill.  Så foreslår hun en 
variasjon av leken ved å la dokka ri på krokodilla.  Hun kommenter 
ridingen med lydmalende ord.  Cato beveger sin dokke mot dokka på 
krokodilla, med hodet først.  Så lar han begge dokkene sine hoppe på hodet 
til krokodilla.  Ride-dokka faller av, og Cato ser igjen forskrekket opp på 
Line, denne gangen med litt mindre glimt i øyet.  Line hevder at mannen er 
slem, at mannen sparka krokodilla og at jenta ramla av.  Hun konkluderer 
med at krokodilla ikke fikk være med.  Cato gir en av dokkene til Line, og 
gjentar oppfordringen fra tidligere i episoden, om å komme.  Line har ikke 
helt gitt opp krokodilla, og spør om dokka skal komme alene, og at 
krokodilla må hjemme.  Så resignerer hun og kaster krokodilla vekk.  Hun 
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beveger sin dokke mot Catos dokker, samtidig som hun sier ”gå, gå” og 
”tripp, trapp” med tegn og tale (42 e, f). 
 
Cato introduserer en utvidelse av leken ved å la en av dokkene stå foran 
Lines dokke, mens han lager en lang stemmelyd.  Line bruker lekestemme 
og lar dokka spørre mannen om hva de nå skal gjøre.  Cato bøyer beina på 
sin jentedokke, og prøver å sette den på gulvet.  Line spør om det var 
vanskelig å få dokka til å sitte, og ordner litt på dokka slik at den sitter 
støtt.  Cato setter den andre dokka si på gulvet, og Line setter ord på 
handlingen.  Cato gjentar invitasjonen om å komme, denne gangen med 
begge hender, uten stemme.  Han rører ved Lines dokke, og ser på Line, 
som om han understreker at dokka skal komme, eller som om han ber om 
lov til å handle med den.  Så bøyer han bena på Lines dokke.  Line 
kommenterer samtidig med Catos handlinger, først at dokka skal stå (da 
Cato rører ved dokka), så at dokka skal sitte.  Cato setter dokka på gulvet, 
sammen med de andre to.  Line bekrefter at de tre skal sitte sammen.  Cato 
kommer da med en lengre replikk.  Han nikker, som en kommentar til 
Lines forrige ytring.  Så tar han selv en rolle i leken, ved å være læreren 
som skal lede en time i gymsalen: 
 

 55a (nikker) 
     b HEI HEI 
     c VENT 
     d FØRST SITTE-I-RING 
     e HETE HVA-DA? 
     f GYMSALEN, JA 
     g (ser på assistenten) GYMSALEN 

 
Cato fortsetter i lærer-rollen, men er nå henvendt mot assistenten, og har 
vendt seg delvis bort fra Line. 
 
 

Kommentarer til analysen 
I begynnelsen av episoden inviterer Cato Lines dokke til å være med sine 
dokker.  Trolig hadde han timen i gymsalen i tankene allerede da.  Hele 
episoden kan tolkes som en lang forhandling om innhold i leken.  Det er 
Line som er den språklig aktive, og hun veksler mellom å være inne i leken 
og kommentere eller forhandle om leken ved å skifte mellom lekestemme 
og vanlig stemme.  Cato tar initiativ og gir respons med handlinger.  Cato 
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er tålmodig i forhold til Lines innspill, men avviser nye elementer 
(krokodilla) som ikke passer i hans plan.  Først da Line gir opp krokodilla, 
og kommer med færre forslag til lekeaktiviteter, viser Cato sin språklige 
kompetanse.  Men han velger da – i resten av situasjonen (som ikke er 
transkribert) å henvende seg til assistenten. 
 
 

Episode 4: Inger og Line 
Ved observasjonstidspunktet var Inger 7 år 9 måneder, med hørealder 5 år 
4 måneder.  Line er en voksen som har møtt Inger ved en tidligere 
anledning, for et halvt år siden. 
 
Denne episoden beskriver hvordan misforståelser kan oppstå på grunnlag 
av mangel på felles kode, eller at de to samtalepartnerne har problemer 
med å avlese hverandre.  Situasjonen oppsto ved at Line inviterte Inger til å 
være inn i friminuttet og leke sammen med henne.  Inger var positiv til 
dette. 
 
I begynnelsen av den transkriberte episoden foregår det en forhandling om 
hva de to skal gjøre sammen.  Line har tidligere foreslått å spille et spill, 
Inger foreslår å finne ei bok, men finner fram tegnepapir.  Line aksepterer 
at de skal tegne, og Inger setter seg ved pulten sin.  Line finner frem en 
boks med fargestifter, og setter seg overfor Inger.  Inger forteller at hun 
etterpå skal bli hentet av mamma, og fortsetter med å presentere familien 
sin, ved å skrive navnene på arket.  Line bekrefter ved å lese høyt mens 
Inger skriver.  Så forteller Inger at familien bor i Norge.  Samtidig skriver 
hun ”Oslo” på arket.  Det blir diskusjon omkring hvorvidt hun bor i Oslo 
eller ikke.  Inger understreker på flere måter at Oslo ligger i Norge, trolig 
mener hun at Oslo er hovedstaden i det landet de bor i.  Line oppfatter ikke 
denne betydningen.  Inger fortsetter med å tegne en TV.  En gjetning er at 
hun vil vise til værkartet på TV.  Følgende utdrag av transkripsjonen 
utspiller seg herfra: 
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39 L:  (oppmerksomhetsgest) liker å se tv du? 
40 I:  JEG TOLV TOLV (to ulike tolv-tegn) MORSOMT HAR 

  MORSOMT 
41 L:  C (oppmerksomhetsgest) mamma liker å se på tv? 
42 I:  (nikk) 
43 L:  pappa også? 
44 I:  (nikk) 
45 L:  (nikk) 
46 I:   HØRT JEG SÅ INDIA6 SPRUT/VANN-I-PANNA  

  (pek på TV-tegning) INDIA 
47 L:  ⎡ se på hinduismen på tv 
48a  I:  ⎣ (nikk  pek på veggplakat) 

b      INDIA (pek på veggplakat) (bokstaverer) M-A-N-Ø-Æ-P 
  INDIA/HINDU 

49 L:  kjenner hinduisme du? 
50 I:  SETT (pek på TV-tegning) FØR 
51 L:  kjenner du noen barn –  
52 I:  (fast uttrykk:) Å-DU-VERDEN DØD FOLK  

  VANN-SOM-KOMMER-I-BØLGE  
  FOLK-SOM-FORSVINNER-UNDER-BØLGEN 

53a  L:  skal vi se (leter blant blyantene) 
    b       får låne den JEG  (peker på blyant) 
54 I:  (hoderist) HAR (griper blyantboks, finner blyant) MIN  

  (pek på blyant) 
55 L:  DIN DEN? 
56 I:  GLEMT LAGT-OPPI GLEMT # LÅNE DU 
57a  L:  ah – får eg låne den? (tar blyant, skriver Line) 

 
 
Line tar utgangspunkt i TV’en og utvider temaet ved å spørre om Inger 
liker å se på TV.  Vi har ikke klart å tolke Ingers respons, men det kan 
tenkes at hun forteller om noe som er morsomt.  Hun ser ned på arket, som 
om hun ikke venter oppfølgingsspørsmål fra Line.  Line ber om 
oppmerksomhet og spør om mamma og pappa liker å se på TV.  Inger 
bekrefter ved å nikke. 
 
Inger initierer så et nytt tema ved å fortelle om hva hun har sett på TV: 
 

46 HØRT JEG SÅ INDIA SPRUT/VANN-I-PANNA DER (peker på 
tegningen av TV) INDIA 

                                        
6 Tegnet for India, Hinduisme, Inder og Hindu er det samme.  Her velger vi å tolke at Inger 
sier India. 
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Tegnet for India og hinduisme er det samme.  Vi har i ettertid valgt å tolke 
at Inger sa ”INDIA”.  Line tror Inger snakker om hinduismen, som det ble 
undervist om i forrige time: 
 

47  se på hinduismen på tv 
 
Inger bekrefter ved å nikke.  Line bruker samme tegn for hinduisme som 
Inger brukte.  Det at Inger bekrefter, er ikke god nok garanti for at de har 
felles tema, at de snakker om det samme.  Det at de bruker samme tegn, er 
imidlertid nok til at Inger går videre, og utdyper fortellingen sin.  Hun 
peker mot veggen, der det er en veggplakat om hinduismen. Så bokstaverer 
hun noe vi har tolket til ”M-A-N-Ø-Æ-P” (kan hun mene ”mange”, eller 
”mennesker”?), og gjentar India/hindu-tegnet (48).  Line spør om Inger 
kjenner hinduismen, og Inger svarer med å fortelle at hun har sett noe på 
TV, tidligere.  Line spør videre om hun kjenner noen barn, og blir avbrutt 
av Inger som kommer med en i denne sammenhengen lengre setning.  Hun 
forteller at du verden, folk døde, bølgen kom og folk forsvant under 
bølgen: 
 

52 Å-DU-VERDEN (fast uttrykk) DØD FOLK VANN-SOM-KOMMER-I-
BØLGE FOLK-SOM-FORSVINNER-UNDER-BØLGEN 

 
Denne ytringen forstår neppe Line, hun gjør heller ingen forsøk på å spørre 
om igjen hva Inger mener.  I stedet vender hun seg mot esken med 
fargestifter, og ber om å få låne en blyant.  Inger kjenner igjen sin egen 
blyant i esken, forteller at hun har glemt den der, og tilbyr Line å låne den.  
Line tar imot blyanten, og vender tilbake til et tema tidligere i episoden; å 
presentere familien.  Line skriver sitt eget navn. 
 
 

Kommentarer til analysen: 
Hele dialogen er preget av misforståelser, som primært skyldes at Line 
ikke forstår hva Inger sier.  Flere av Lines responser er av ”god dag mann – 
økseskaft” karakter, det vil si at de ikke er i samsvar med Ingers initiativ.  
Etter hvert har Inger kortere og færre forsøk på å oppklare misforståelsene.   
Også Inger har responser hvor det er vanskelig å se sammenhengen med 
det forutgående initiativet.  Gjennom hele episoden er det typisk at Inger 
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ser ned på arket etter at hun er ferdig med sin replikk.  Dette gir Line tid til 
å tenke over og tolke hva Inger sa, samtidig som det ikke oppmuntrer Line 
til å komme med utdypende eller oppklarende spørsmål.  Begge benytter 
seg av objekter i rommet, og forutgående hendelser, for å bygge opp et 
samtaletema de kan ha felles. 
 
 

Episode 5: Christoffer, Line og pedagogen 
Ved observasjonstidspunktet var Christoffer 4 år, med hørealder 1 år 5 
måneder.  Line, den ene voksne, her truffet Christoffer en gang tidligere.  
Den pedagogen som har et spesielt ansvar for å følge opp Christoffer i 
barnehagen, er også med i situasjonen. 
 
Denne episoden beskriver hvordan kommunikasjonen og samspillet kan se 
ut, når et barn og to voksne samtaler om barnets aktivitet.  Situasjonen 
oppsto etter at Line hadde gjennomført Reynells språktest.  Line har 
foreslått at de skal tegne sammen.  Line har tegnet en bil, og Christoffer 
leker med den hvite bilen fra testmateriellet.   
 
Den transkriberte episoden starter ved at Christoffer benevner mamma, sier 
”hei” og løfter bilen som om mamma var i bilen.  Line viser sin tolkning 
ved å si at mamma er inni bilen, og Christoffer bekrefter tolkningen til 
Line ved å la henne se inni bilen.  Line kommer med forslag om hvor 
mamma kan kjøre, blant annet at hun kan kjøre til barnehagen og hente 
Christoffer.  Hun tegner Christoffer og mamma, og kommenterer 
tegningen.  Så illustrerer hun med blyantstreker at mamma går fra 
barnehagen, setter seg inn i bilen og kjører.  Christoffer kommenterer at 
mamma er sur.  Line peker på tegningen og spør om det er mamma, men 
Christoffer svarer at det er søsteren hans, Elin.  De tre snakker sammen om 
hvorvidt Elin går i barnehage eller på skole.  Pedagogen tar så initiativ til 
det som utvikler seg til å bli lek med bilen ved å be om å få bilen, som 
Christoffer hele tiden har holdt i handa.  Trolig ønsker hun å rydde den 
vekk.  Pedagogen foreslår å sette bilen et stykke vekk på bordet, og later 
som om bilen kjører dit.  Christoffer ler, og pedagogen kjører bilen mot 
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ham igjen.  Christoffer sender bilen tilbake til pedagogen og peker på det 
stedet den skal plasseres.  Pedagogen setter vekk bilen og prøver å lede 
Christoffers oppmerksomhet tilbake til tegningen, men dette blir ikke fulgt 
opp av Christoffer.  I stedet ber han om å få bilen igjen.  Følgende utdrag 
av transkripsjonen utspiller seg herfra: 
 

43a  L: se (tar bilen)    
    b   se hva som går an (åpner bildør og panser) 
    c   ⎡ se her 
44 C:  ⎣ (tar på bilen) 
45a  P:  å, den var kjekk 
    b  (…..) der 
    c   ja, motoren oppi der (peker i bilmotoren) 
46 C:  (kjenner på bilmotoren) 
47a L:  åh, så spennandes 
    b  kan du reparere? 
    c      motoren e’ gådd i stykker [ØDELAGT] 
48 P:  ⎡ da må vi ha olje oppi 
49 C:  ⎣ (lukker panser)  
  ⎡ (tar bilen nærmere seg) 
50a  L:  ⎣ den treng olje 
    b  motoren treng olje 
51a  C: ssh (løfter bilen over hodet) 
    b  (stemmelyd, som når man strekker seg) 
52 L:  først må åpne panseret 
53a C:  bi 
    b  sch (gjør flybevegelser med bilen) 
54 L:  BIL FLY-SOM-FLYR (gjør tilsvarende bevegelser med 
   fly-tegn) 
55 P:  det hadde vært kjekt, hva? 
56a  C:  (bøyer seg mot gulvet) ssh 
    b  bə (lar bilen treffe bordet) 
57 P:  bang (tar bilen) 
58 C: mə - m (peker dit P satte bort bilen første gang) 
59 P:  skal bilen få litt olje? 
60a  C:  mə - mə (peker dit P satte bort bilen første gang) 
    b  BIL 
61a  P:   skal kjøre 
    b   brm brm (kjører med bilen) 
    c   uh – uh (hostelyd) 
    d   uh – uh(lar bilen rykke) 
    e   nå bilen ødelagt 
    f   uh – uh der 
    g  må vi reparere den da? 
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62 C:  REPARERE [bei] (nikk) 
63a  P:  ja, vi må reparere 
    b   kjøre pm (kjører bilen mot seg) 
    c  reparere 
    d   åpne (åpner panseret) oppi der  
    e   (peker i motoren) 
    f   må få olje 
64 C:  (setter fingeren på bilmotoren) ssh 
65a  P:  (nikk) og så må – nye lys (nikk) 
    b  skal vi ha nye lys (peker på billyktene) 
66 C:  (fremdeles med fingeren på motoren) ssh 
67 P:  ja 
68 C:  (lukker panseret) BRA [bja] 
69 P:  ⎡ nå var bra 
70 L:  ⎣ bra 

 
 
Line henter bilen og demonstrerer hvordan man kan åpne dører og panser.  
Christoffer bekrefter at han har oppfattet ved å berøre bilen.  Pedagogen 
følger opp ved å kommentere at bilen er kjekk, og at den har motor.  
Christoffer bekrefter ved å berøre motoren.  Line utvider tema ved å spørre 
om Christoffer kan reparere, og si at motoren er gått i stykker.  Pedagogen 
følger opp ved å foreslå å ha olje oppi motoren.  Christoffer lukker 
panseret og trekker bilen nærmere seg, samtidig som Line bekrefter at 
bilen trenger olje.   
 
Christoffer, som til nå ikke har bekreftet at han er med på 
reparasjonstemaet, løfter bilen over hodet.  Line fortsetter på 
reparasjonstemaet ved å si at man først må åpne panseret.  Christoffer 
holder fast ved sin idé ved å gjøre flybevegelser med bilen.  Line følger 
opp Christoffers fokusskifte ved å sette ord på sin tolkning av Christoffers 
handling: 
 

54 BIL FLY-SOM-FLYR 
 
Ytringen over kan oversettes til bilen flyr som et fly.  Pedagogen 
kommenterer den siste ytringen med å si at det hadde vært kjekt.  
Christoffer lar bilen treffe bordet.  Pedagogen kommenterer dette med et 
lydmalende ord: ”bang” (57) samtidig som hun tar bilen.  Christoffer peker 
da på det stedet hvor bilen ble satt vekk tidligere i episoden.  Pedagogen 
vender tilbake til reparasjonstemaet ved å spørre om bilen skal få litt olje.  
Christoffer gjentar pekingen og understreker meningen ved å navngi det 
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som skal settes bort: ”BIL”(60).  Pedagogen opprettholder sin idé ved å 
kjøre med bilen, la den rykke mens hun gjør hostelyder, kommentere at 
den er ødelagt og spørre om den må repareres.  Pedagogen bruker nå et 
annet tegn for reparere enn Line gjorde tidligere i episoden.  Christoffer 
gjentar dette tegnet og nikker.  Pedagogen bekrefter at bilen må repareres.  
Hun kjører bilen nærmere seg, åpner panseret, peker på motoren og sier 
den må få olje.  Christoffer følger opp ved å sette fingeren på oljen og si 
”ssh”, som om han fyller olje.  Pedagogen bekrefter med et nikk, og 
varierer reparasjonstemaet ved å spørre om bilen skal ha nye lys.  Dette 
følges ikke opp av Christoffer, som gjentar sin forrige handling og 
stemmelyd.  Pedagogen anerkjenner handlingen ved å si ”ja”.  Christoffer 
lukker panseret og sier seg fornøyd med reparasjonen: 
 

68 BRA [bja]   
 
Pedagogen og Line bekrefter ved å gjenta ordet ”bra” (69 og 70).  
Christoffer kjører med bilen. 
 
 

Kommentarer til analysen 
Episoden omhandler mamma, søsteren Elin og bil.  Det er også 
underforstått i flere ytringer at Christoffer er deltaker i leken.  I noen 
ytringer er også pedagogen og Line underforståtte deltakere, ved bruk av 
flertallspronomen (vi må reparere, vi kjører tur).   Bilen kan sies å 
representere en tematisk rød tråd gjennom hele episoden, fra å fungere som 
rekvisitt i temaene mamma og Elin, til å være hovedaktør.  Til grunn for 
denne tolkningen kan legges at Christoffer allerede var opptatt av bilen da 
han introduserte mamma.  Episoden inneholder mange varierende og 
utvidende ytringer, og har derfor stor grad av tematisk fremdrift.   
 
 

Episode 6: Irene og Astri 
Ved observasjonstidspunktet var Irene 6 år 3 mnd, med hørealder 3 år 11 
mnd.  Astri er en voksen som har møtt Irene ved et par anledninger 
tidligere.   
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Denne episoden beskriver hvordan kommunikasjonen og samspillet kan se 
ut, når dialogen er basert på språklige handlinger.  Situasjonen oppsto i 
forbindelse med hørselsvurdering.  Irene og Astri satt ved siden av en 
modell av en by, som elever i en klasse hadde bygd.  Ved modellen står ei 
eske med dokker.   
 
Ved starten av den transkriberte delen foregår en definering av dokkenes 
roller.  Det er Irene som leder an i denne prosessen, hun tar opp dokker og 
gir de roller.  De første dokkene har roller som kjærestepar, og Irene peker 
ut huset de bor i.   Astri har korte, bekreftende kommentarer, som viser at 
hun aksepterer Irenes forslag.  Så blir Irene opptatt av hva husene i 
modellen er laget av, og spør om de som laget modellene tok melk.  Astri 
bekrefter at husene er laget av melkekartong.  Irene legger ned 
kjæresteparet, og Astri fortsetter å snakke om husene ved å spørre om Irene 
syns de ble fine.  Irene bekrefter dette, og tar opp en ny dokke, samtidig 
som hun utdyper at hun liker figurene ved å gi uttrykk for ønsket om å lage 
noe lignende selv.  Så blir hun inspirert av utseendet til den nye dokka, gir 
uttrykk for overraskelse – og gjenkjennelse?, og vender tilbake til det 
forrige temaet ved å definere denne som tyven. Astri innleder en 
forhandling om denne dokkens rolle ved å spørre hva tyven stjeler for noe.  
Hun gir uttrykk for skepsis til at det finnes tyv-dokker, og vil ha rollen 
ytterligere bekreftet ved en avklaring av tyvens sedvanlige 
handlingsmønster.  Irene tolker spørsmålet til å være helt konkret og gjelde 
her og nå, og svarer at tyven ikke stjeler noe.  Irene omdefinerer så dokken 
til å være ungen.  Sannsynligvis er dette ungen til kjæresteparet.  Astri 
oppfatter trolig ikke innholdet i denne replikken, for hun fortsetter å spørre 
om tyven.  Irene finner frem den dokka som får rollen som tyv.  Hun er 
nesten i ferd med å ombestemme seg, men aksepterer sitt eget valg.  Så 
finner hun enda en dokke som får rolle som tyv nr 2.  Astri har sort sett 
bare opprettholdende kommentarer, bortsett fra at hun setter ord på hvor 
mange tyver som er med i leken.  Følgende utdrag av transkripsjonen 
utspiller seg herfra: 
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38 I: (tar opp de to tyv-dokkene) så stjælt de en # hus  
  (beveger dokkene mot husene i byen) 

39a A:  et helt hus? # 
    b    åj  
    c    var de inni der sånn og tok (lener seg mot og peker på 
   huset) 
    d    kanskje de tok TV’en # 
    e    trur du det? 
40 I: m (beveger dokkene) # 4 
41 A: (lener seg tilbake, tar en ny dokke) mnæi 
42 I: og så såg de etter han # Brum 
43a A: så de etter Brum, ja (legger dokka tilbake) 
    b    for det er Brum jeg ikke kjenner 
44 I: (beveger den ene dokka mot en bil) 
45 A: skal de ta Brum nå, eller? 
46a I:  nei, de skal trø på han og # 
    b   no må du styre Brum 
47a A: må jeg styre Brum (setter eska med dokker til side) 
    b    ja (tar Brum) 
    c    skal jeg følge bare etter (en palme ramler) 
    d    å, nå går alle palmene 
    e    det gjør ikke noe 
    f    vi får rydde opp etterpå 
48 I: (legger tyv-dokka fra seg, reiser opp palma) 
49 A: vi må være forsiktig # når vi låner andreklasse sitt 
50 I: (nikker) 
51 A: ja 
52 I: (tar opp tyven igjen, beveger den over byen) drum drum 

  drum drum 
53 A: brum brum brum brum (lar bilen følge etter tyven) 
54a I:  og så ska du 
    b    tok det 
    c    og så tok dæm litt # TV 
    d    så va den eine tyven (tar opp den andre tyv-dokka,  

  legger den og den første tyven til side) 
    e    så va # å jippi: jippi:(løfter unge-dokka opp i været) 
55 A: (ler) 
56a I:  så tok han hajo (beveger ungen mot huset) 
    b    kakk (beveger ungen dit den ene tyven ligger) 
    c    hei (beveger ungen mot huset, som om den hilser på noen 

  inne i huset)  
57 A: hvorfor blei’n så glad? 
58 I: jo, for det var hannes TV 
59 A: å:  akkurat 
60 I: han hadde glømt åsså lås døra 
62a A:  åh 
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b  og da kom tyvene inn og så – og tok TV’en og så kom 
  Brum og hjalp dem? 

62 I: (nikker) 
63a A: aha # (tar opp en bil) 
    b   men det er bare en helt annen bil? 
64a I:  (tar bilen, kjører litt med den, undersøker den) den e (…) 

  den skal egentlig va sånn at dæm kan kjøres 
b    i fjor, når æ va i (…), då laga storebroren min en sånn bil 

  av planka 
 
 
Irene utvider dialogens tema ved å la tyvene stjele et hus.  Astri, som til nå 
stort sett har uttrykt seg med korte bekreftelser som ”å:”, ”m-m” og korte 
setninger, blir nå mer ivrig og kommer med en lengre replikk der hun 
foreslår at tyvene var inni huset og stjal TV’en.  Irene gir en bekreftende 
respons, og tar så en av de lengre pausene i episoden (ca 4 sekunder).  
Astri tolker trolig denne pausen som avvisning av forslaget og er i ferd 
med å komme med et nytt innspill: 
 

41 (lener seg tilbake, tar en ny dokke) mnæi 
  

 
Irene initierer da en ny utvidelse av temaet, ved å innføre bilen Brum: 
 

42 og så såg de etter Brum 
 

Astri vet ikke helt hva eller hvem Brum er, men aksepterer forslaget ved å 
legge dokka si tilbake, og bekrefte at tyvene så etter Brum.  Hun legger til 
at hun ikke kjenner Brum, og lurer så på om tyvene skal ta Brum.  Kanskje 
blir Irene litt forvirret over at Astri tror tyvene skal ta Brum, eller kanskje 
vil hun delvis støtte forlaget om å ta (stjele) ham, for hun svarer med å si at 
tyvene skal tråkke på bilen.  Så forlater hun det voldelige sporet ved å 
overlate kontrollen av Brum til Astri. 
 
Astri godtar å være den som styrer Brum.  Hun innleder så et nytt tema da 
en av palmene i modellen ramler.  Hun forøker å avdramatisere hendelsen 
ved å foreslå å rydde etterpå.  Irene bekrefter overgang til nytt tema ved å 
legge fra seg dokka og reise opp palmen, og nikke til Astris kommentar om 
å være forsiktig, men hun har ingen verbale ytringer i dette temaet.   
 
Irene vender tilbake til leken om tyvene samtidig som hun utvider temaet 
ved å la tyvene kjøre av sted i bilen Brum.  Astri godtar umiddelbart dette 
forslaget: 
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52 I (tar opp tyven igjen, beveger den over byen)  drum drum drum 
  drum 

53 A brum brum brum brum (lar bilen følge etter tyven) 
 
Irene viser nå at hun godtar Astri sitt forslag tidligere i dialogen (39), om at 
tyvene skulle stjele en TV.  I denne replikken (54) har Irene et par 
ufullstendige setninger, hun overlater en del av meningsformidlingen til 
handlingene hun gjør med modellfigurene.  Hun lar tyvene stjele en TV fra 
huset til kjæresteparet.  På slutten av replikken re-introduserer hun ungen, 
som viser stor glede ved å rope ”jippi” og hoppe høyt opp i lufta.  Astri 
speiler den følelsesmessige ytringen ved å le.  Irene lar så ungen gå til 
huset sitt (det vil si huset til kjæresteparet), si hallo og si hei, som om den 
hilste på noen inne i huset.  Det er mulig hun også lar ungen banke opp 
tyven, for hun lar ungen bevege seg dit den ene tyven ligger samtidig som 
hun sier ”kakk”.  Astri ønsker en forklaring på denne atferden, og spør 
hvorfor den (ungen) ble så glad.  Irene begrunner dette med at det var 
ungen sin TV, og at han hadde glemt å låse døra.  Det virker som om Astri 
strever med å følge logikken i lekens utvikling, men hun tror hun skjønner 
noe og ber om å få bekreftelse på sin tolkning: 
 

61a åh 
b og da kom tyvene inn og så – og tok TV’en og så kom Brum og hjalp 

dem? 
 
Irene bekrefter tolkningen ved å nikke.  Astri utvider så temaet igjen ved å 
ta opp en annen bil.  Kanskje forsøker hun å innlemme bilen i leken ved å 
spørre etter denne bilens rolle.  Irene gir respons ved å ta bilen og kjøre litt 
med den.  Hun forsøker å imøtekomme Astris forespørsel ved å relatere 
bilen til dokkene: 

 
64 de e (…) den skal egentlig va sånn at dæm kan kjøres 

 
Hun får så en assosiasjon til en bil storebroren lagde forrige år, og 
introduserer et nytt tema ved å fortelle Astri om denne bilen.  Fortsettelsen 
er ikke transkribert, på grunn av forstyrrelser i lyd og bilde ved 
videoopptaket. 
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Kommentarer til analysen 
Det er Irene som har styring med utvikling av dialogen.  Hun deler ut roller 
til dokkene, og hun styrer dokkenes handlinger.  Hun er åpen for, og 
aksepterer, Astri sine forslag, men bidrar i liten grad til å utdype og 
videreføre Astris forslag til utvidelser. 
 
Astri viser interesse og bidrar til at dialogen opprettholdes.  Hun kommer 
også med flere videreførende ytringer som bidrar til å utdype temaene.  
Halvveis i episoden, da de er ferdige med å dele ut roller og leken blir mer 
actionpreget ved at tyvene stjeler et hus, blir Astri mer ivrig.  Hun lener seg 
fram og kommer med en lengre replikk.  Irene blir umiddelbart mer passiv, 
men tar så initiativ igjen, og introduserer et nytt element i leken, en bil som 
Astri kan styre. 
 
Da Irene overlater kontrollen av Brum til Astri, gir hun Brum en aktiv rolle 
i leken, og hun åpner også for at Astri skal bli mer aktivt deltagende.  
Hennes forslag fører også til at Astri blir mer aktivt handlende, selv om 
hun fortsatt har overveiende korte, opprettholdende replikker. 
 

6.3.2  Regulering av avstand og nærhet 
Som en oversiktsanalyse har vi sett på hvordan samspillspartnerne 
regulerer nærhet og avstand til hverandre i løpet av episodene.  Analysene 
er gjort med utgangspunkt i videoopptak av de tjue episodene.  
Samkonstruksjon av nærhet og avstand omtales av Nafstad og Rødbroe 
(1999) som en omverdensfunksjon som regulerer samspillet, eller som en 
del av samspillsmønsteret.  Avstandsreguleringen kan gi informasjon om 
hvordan relasjonen reguleres.  En dynamisk samregulering av avstand og 
nærhet er således en indikasjon på god kvalitet i samspillet (ibid).  Fogel 
(1993) definerer samregulering som en sosial prosess ”by which 
individuals dynamically alter their actions with respect to the ongoing and 
anticipated actions of their partners” (s.12).  Samreguleringen refererer til 
dynamikken i kommunikasjonsprosessen, der handlinger er konstant 
variable og gjensidig justerbare.  Dette kan blant annet observeres i ansikt-
til-ansikt samspill, der barnet og den voksne samregulerer ved kontinuerlig 
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oppmerksomhet på, og kontinuerlig variasjon av timing som pauser, 
blikkretning og kroppsposisjoner.  I samtaler mellom voksne kan et 
lignende mønster observeres i partnernes oppmerksomhet på og regulering 
av skifter i posisjon, handbevegelser og forandringer i lengden av pauser 
mellom ord og setninger.  Fogel peker videre på at som en konsekvens av 
samregulert interaksjon blir en sosial ramme (frame) dannet og utviklet 
over tid.  En samregulert ramme består av sammenhengende og 
repeterende mønster i kommunikasjonen, som er oppstått ved enighet om 
kommunikasjonens lokalisering, setting, hvilke handlinger som er 
relevante i situasjonen og kommunikasjonens hovedtema.  En samregulert 
ramme har fire grunnleggende bestanddeler: oppmerksomhetsretning, 
romlig lokalisering, postural orientering (kroppsstilling) og tema.  Når det 
gjelder romlig lokalisering referer det til hvordan ansikt-til-ansikt 
samspillet endres avhengig av avstanden mellom partnerne og den fysiske 
settingen.  Avstanden og graden av fysisk kontakt som tillates, definerer 
intimiteten mellom partnerne.   
 
Når et barn og en voksen møtes for første gang, eller etter lang tids fravær, 
vil det være sannsynlig at barnet – og den voksne – søker å opprettholde en 
viss avstand.  Hvor nær hverandre de syns det er greit å være, vil være 
personavhengig, og avhengig dels av aktiviteten og de fysiske rammene, 
dels av partnernes mulighet til å bruke fjernsansene, og dels av hvor god 
kontakt og hvor godt samspill de to klarer å etablere.  Gjensidig regulering 
av nærhet og avstand er en forutsetning for, men også et resultat av det 
sosiale samspillet  (Nafstad & Rødbroe, 1999).  Det gir derfor mening å se 
etter hvordan avstandsreguleringen samreguleres, som en indikasjon på 
hvor godt samspillet etableres.   
 
I de aller fleste observerte episodene satt barnet og den voksne ved et bord.  
De fleste barna hadde mulighet til selv å fjerne seg fra situasjonen, men det 
var ellers begrenset hvor mye nærmere de kunne komme hverandre.  I 
noen tilfeller satt samspillspartnerne ved siden av hverandre på gulvet eller 
i en sofa.  I disse tilfellene hadde partnerne større mulighet til å bruke hele 
kroppen i reguleringen av nærhet og avstand. 
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Ved analyse av episodene fant vi et mønster i hvordan avstanden ble 
samkonstruert.  De to partnerne økte eller reduserte avstanden ved å 
posisjonere seg i forhold til hverandre, og ved å orientere seg mot eller fra 
hverandre.  I de episodene som foregikk ved et bord, observerte vi at 
partnerne orienterte sin oppmerksomhet mot eller fra hverandre ved å 
vende overkroppene mot eller fra hverandre, ved å bøye hodene mot eller 
fra hverandre og i noen tilfeller ved berøring av hverandres hender.  I andre 
episoder observerte vi at partnerne endret posisjoner ved at barnet etter 
hvert satte seg på fanget til den voksne, eller at den voksne satte barnet litt 
lenger ut på fanget.  Også i disse situasjonene observerte vi at partnerne 
regulerte avstanden ved orientering mot eller fra hverandre, som ved å lene 
seg mot hverandre, eller å holde hodene nært hverandre.  De observerte 
episodene var preget av stor grad av gjensidig samregulering av nærhet og 
avstand.  Dette kunne observeres ved at den ene partneren lente seg mot 
den andre, og at den andre svarte ved å nærme seg på samme måte.  I 
tilfeller hvor den ene trakk seg litt unna, svarte den andre ved å rette seg litt 
opp eller trekke hendene til seg.   
 
I de fleste av de observerte episodene fungerte samspillet best når 
partnerne var på armlengdes avstand til hverandre.  Partnerne hadde ikke 
fysisk kontakt, men kunne nå hverandre og berøre hverandre.  I noen 
episoder fungerte samspillet best når partnerne hadde kroppskontakt, for 
eksempel ved at barnet satt på fanget til den voksne, eller at partnerne holdt 
en hånd mot den andres ansikt eller hals.  I noen episoder så vi at den 
voksne satt rolig, og at barnet endret posisjon og orientering ved å vende 
seg vekk fra eller til den voksne, eller krabbe mot eller fra den voksne.  
Disse hendelsene førte ikke til brudd i samspillet.   
 
Vi observerte også et gjentagende mønster i avslutning av episodene.  De 
ble markert ved at først den ene, og så den andre rettet seg opp og økte 
avstanden.  I noen episoder ble samspillet avsluttet ved at den ene 
orienterte seg mot en annen person. 
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Det at vi fant høy grad av gjensidighet i reguleringen av nærhet og avstand, 
indikerer at de observerte samspillsepisodene var kvalitativt gode.  Dette 
mener vi styrker gyldigheten av observasjonene og analysene.   
 

6.3.3  Å holde samspillet i gang   
Innholdsmessig handlet de aller fleste situasjonene om det 
samtalepartnerne gjorde eller var opptatt av der og da.  Situasjonene kan 
tematisk karakteriseres som her-og-nå situasjoner.  Det forekom relativt 
lite samtale omkring forhold eller hendelser i fortid eller fremtid.  Etter å 
ha identifisert tema og deltema, har vi foretatt en frekvensanalyse av 
ytringer som introduserer nye tema, utvider eksisterende tema, viderefører 
temaet eller opprettholder samspillet.  Det var i flere tilfeller usikkerhet 
omkring identifisering av tema og deltema.  Vi så i flere tilfeller at flere 
tolkninger var mulige.  Dette bekreftes av Norrby (2004), som viser til at 
ulike forskere identifiserer ulikt antall tema ut fra samme samtale, 
avhengig av hvor finmasket de deler inn samtalen.  Linell (1998) peker på 
temautvikling som en pågående prosess gjennom hele dialogen, snarere 
enn at tema er statiske tekstuelle strukturer.  Da det ikke finnes fasit til 
disse spørsmålene, må tolkningen, eller karakteriseringen, oppfattes som 
foreløpig, det vil si åpen for revisjon under den videre analysen (ten Have, 
1999).  For å undersøke påliteligheten i kodesystemet vårt, valgte vi hver 
for oss å kode den samme episoden.  Vi lot også en kollega utenom 
prosjektet kode den valgte episoden.  Resultatet var i høy grad 
sammenfallende, noe som indikerer en pålitelig metode.  Vi har likevel 
opplevd at vi har vurdert noen av episodene annerledes ved senere 
gjennomgang.   
 

Frekvensanalyse 
Ut fra kategoriseringen av episodene har vi foretatt en frekvensanalyse for 
å undersøke om det finnes et mønster i forhold til initiering og respons.  Vi 
har benyttet fire kategorier: nytt tema (globalt initiativ), utvide (respons og 
lokalt initiativ), variere (respons og lokalt initiativ) og opprettholde 
(respons).  Ut fra kodingen av de enkelte episodene har vi fått et bilde av 
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hvem av samspillspartnerne som bidrar med flest ytringer i de fire 
kategoriene.  I tabell 14 gis et eksempel på en oversikt over frekvensen av 
de ulike ytringene i en episode. 
 

 Nytt tema Utvide Variere 
Opprett-

holde Sum 
Carl 1 25 % 0 0 % 5 17 % 16 43 % 22 30 %
Line 3 75 % 2 100 % 25 83 % 21 57 % 51 70 %
Sum 4 100 % 2 100 % 30 100 % 37 100 % 73 100 %

Tabell 14: Fremdrift/initiativ for en transkribert episode 

Figur 12: andel episoder der partnerne har 
de fleste ytringene innen kategoriene  

barn voksen begge

nytt tema
utvide
variere
opprettholde

 

I dette eksemplet ser vi at den voksne, Line, bidro med tre ytringer som 
endret temaet i samspillet (globale initiativ), mens barnet, Carl, bidro med 
én slik ytring.  Line bidro med to ytringer som innførte nye elementer i et 
allerede etablert tema (responser og lokale initiativ),  og dermed 
introduserte deltema, mens Carl ikke hadde noen utvidende ytringer.  Innen 
kategorien ”variere” var det også Line som hadde de fleste bidragene.  De 
to samspillspartnerne hadde om lag like mange ytringer eller handlinger 
som kun hadde responsegenskaper, som ikke innførte utvidelser eller 
variasjoner, men som bidro til at samspillet ble opprettholdt.  Totalt sto 
Line for 70 % av de kodede ytringene eller handlingene i episoden.  Det 
indikerer at Line hadde mye lengre replikker enn Carl. 
 
Det er interessant å se på 
fordelingen av initiativ i 
alle episodene, i forhold 
til hvem – barn eller 
voksne - som bidrar med 
flest ytringer innefor de 
fire kategoriene.  Vi har 
forsøkt å visualisere en 
samlet oversikt over 
hvem av 
samspillspartnerne som 
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har hovedandelen av ytringer innen de fire kategoriene.  Denne oversikten 
gjengis i figur 12.  Diagrammet i figuren illustrerer andelen av episoder 
hvor de ulike samspillspartnerne hadde hovedandelen av ytringer innen de 
fire kategoriene.  Vi ser at barna hadde hovedandelen av globale initiativ 
(nytt tema, blå søyle) i mange episoder, men voksne hadde hovedandelen 
av globale initiativ i nesten like mange episoder.  I noen få episoder hadde 
barnet og den voksne like mange globale initiativ (i figuren kalt ”begge”).  
Samspillspartnerne hadde totalt sett like mange lokale initiativ som 
introduserte deltema (utvidende lokale initiativ, rød søyle).  I noen få 
episoder hadde barna flest varierende ytringer (gul søyle), og i noen få 
episoder hadde begge – både voksne og barn – like mange varierende 
ytringer, men i de fleste episodene hadde den voksne de fleste varierende 
initiativene.  Det forekom også i flere episoder at den voksne hadde de 
fleste opprettholdende ytringene (grønn søyle), men i noen episoder sto 
barnet for de fleste opprettholdende ytringene. 
 
Figur 12 må ikke forstås slik at barnas replikker for det meste besto av 
globale initiativ og utvidende lokale initiativ.  I samtlige kodede episoder 
hadde både barn og voksne totalt sett flere varierende og opprettholdende 
ytringer, enn ytringer i de to første kategoriene.  Totalt sett hadde voksne 
og barn omtrent like mange initiativ som introduserte nytt tema, og like 
mange utvidende initiativ.  De voksne hadde litt flere opprettholdende 
initiativ, og over dobbelt så mange varierende initiativ enn barna hadde. 
 

Varierende, lokale initiativ 
Det mønsteret som trer tydeligst fram i ovenstående analyse, er at det er de 
voksne som i de fleste episodene har flest varierende, lokale initiativ.  Det 
er de voksne som kommer med de fleste ytringene som bidrar med små 
variasjoner i samspillet, som oppfordrer partneren til å begrunne sin ytring 
eller til å komme med tilleggsinformasjon eller lignende.  Disse ytringene 
inneholder både respons- og initiativegenskaper.  De peker tilbake til 
forrige replikk, eller til en tidligere ytring i egen replikk, og peker samtidig 
framover i samspillet.  Følgende eksempel som illustrerer dette mønsteret, 
er hentet fra en episode med Christian og Line.  De har snakket om at 
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Christian liker å ri, og Line har spurt om Christian skal ri denne dagen.  
Sammen har de sett på ukeplanen, som henger på veggen.  Kodene O står 
for opprettholdende ytring, V står for varierende ytring. 
 

67a 
   b 

L: ja 
nei, ikke noe ridning der på planen 

 O 
V 

68 C: nei O  
69 L: men før alltid ri torsdag du  V 
70 C: torsdag før (nikker) O  
71a 
   b 
   c 

L: ja  
men nå 
rir på onsdag? (rister på hodet) 

 O 
V 
V 

72 C: (rister på hodet) O  
73 L: tirsdag? (rister på hodet)  V 
74 C: (rister på hodet) O  
75 L: når da  V 
76 C: torsdag V  
77 L: på torsdag  O 
78 C: (nikker) O  
79a 
    b 

L: men ikke i dag  
er det noe spesielt i dag  

 V 
V 

 
I dette eksempelet prøver Line å finne ut hvilken ukedag Christians 
ridetime vanligvis faller på.  Christian bekrefter at han tidligere hadde 
torsdag som ridedag.  Da Line ikke fant ridning på Christians ukeplan 
denne torsdagen, spør hun om han har byttet dag for ridning til onsdager 
(71).  Christian avkrefter dette, og Line foreslår tirsdag som ny dag.  Da 
Christian avkrefter også dette, spør Line hvilken ukedag han rir på, og 
Christian svarer at det er torsdag.  Line kommenterer at akkurat denne 
dagen er et unntak, og spør om det skjer noe spesielt i dag.  Både Lines og 
Christians ytringer viser tydelig tilbake til forrige eller en tidligere replikk 
(for eksempel 79a, som viser tilbake til 67b).  De har felles 
oppmerksomhet og bidrar begge til å utarbeide temaet i teksten, men det er 
Line som kommer med flest bidrag som varierer temaet, og dermed har 
fremdrivende effekt i teksten. 
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Det kan tenkes flere forklaringer på at dette mønsteret opptrer i våre 
observasjoner.  Den ene forklaringen kan være at i de aller fleste episodene 
er de to samspillspartnerne fremmede for hverandre.  Det er sannsynlig at 
barna viser en annen kommunikativ kompetanse, for eksempel et høyere 
ordforråd, sammen med personer de samhandler oftere med. En annen 
forklaring kan ligge i selve situasjonen: at det er en voksen og et barn som 
samtaler.  Høigård (2006) peker på at en samtale mellom en voksen og et 
barn ofte er usymmetrisk: 

 

En samtale mellom en voksen og et barn er preget av stor ulikhet på alle områder 
som er viktige når det gjelder å føre en samtale, som språkferdighet, kunnskap, 
erfaring, vurderingsevne og makt (Høigård, 2006: 61). 

 

Denne merkompetansen som voksne besitter, og som er større jo yngre 
barnet er, fordrer at den voksne tilpasser seg slik at barnets bidrag kan 
inngå i samtalen.  I våre observasjoner så vi at den voksnes 
merkompetanse ble brukt til å sette ord på barnas handlinger, til å fange 
opp og videreutvikle barnas initiativ, og til å utvide ordforrådet i teksten.  
Feilberg (1991) har beskrevet lignende funn.  Vi så også eksempler på at 
den voksne brukte sin merkompetanse til å bidra med lange replikker som 
inneholdt flere ytringer, i sekvenser hvor barnet ikke slapp til med annet 
enn opprettholdende responser.  I sin undersøkelse av barn med 
cochleaimplantat i samspill med en voksen, viser Ottersen (2002) til 
tilsvarende funn av asymmetri i dialogene. 
 

Replikklengde 
En oversikt over det totale antallet ytringer viser at de voksne hadde flest 
ytringer i de aller fleste episodene.  I to episoder hadde barnet flere 
ytringer, det vil si lengre replikker, enn den voksne.  I disse to episodene 
forekom det også flest tilfeller av at den voksne ikke forsto hva barnet 
uttrykte.  Det er ikke overraskende at de voksne totalt sett har lengre 
replikker enn barna, da de voksne har en større språklig kompetanse enn 
barna.  De voksne i våre observasjoner brukte deler av sine replikker til å 
kommentere, og sette ord på barnas handlinger, som vi kan se av 
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eksempelet over.  Et annet eksempel på dette kan sees i episode 3, der Line 
uttaler det hun tolker at Cato mener: 

 
35 C: ⎣ (beveger dokka mot krokodilla, med hodet først) 
36a  L: <åh stakkar> 
    b  <stakkar krokodilla> (lar dokka berøre krokodilla) 

 

 I 36a er Lines ytring uttrykk for hennes tolkning av Catos handling, hun 
sier med talespråk det Cato sier med handlinger.  I 36b lar Line sin egen 
dokke gjøre samme handling som Catos dokke.  Line imiterer Catos 
handling, som en ytterligere bekreftelse på at hun har oppfattet og forstått 
Catos mening.  Hun spiller videre på Catos initiativ og ved å la sin dokke 
både si og gjøre det Catos dokke gjorde.  Sett i dette perspektivet kan vi si 
at de voksne snakket både for seg selv og for barnet.  De voksnes replikker 
bekreftet barnas initiativ, og neste ytring i replikken bidro til at dialogen 
ble videreført.  Dette mønsteret i de voksnes replikker ble også funnet av 
Ottersen (2002). 
 
 

6.4  Oppsummering av samtaleanalysen 
Analysen av samspillsepisodene viser eksempler på hvordan tema i 
samspillet ble initiert, fanget opp, utvidet, variert og avsluttet.  Både barn 
og voksne initierte det som utviklet seg til å bli felles tema, ofte ved å 
handle med, snakke om eller henvise til objekter, hendelser eller personer i 
situasjonen.  Tema i samspillet ble fanget opp og gjort felles ved adekvate 
responser.  I de episodene som var preget av nonverbalt samspill kunne 
disse responsene være gjensidig imitasjon av handlinger eller lydmønstre.  
I de episodene som var mer preget av verbalt språk kunne responsen 
observeres i både språklige og ikke-språklige handlinger.   
 
Samspillstemaene ble utvidet ved at partnerne innførte nye elementer, som 
at en del av et objekt fikk større oppmerksomhet enn tidligere (se episode 
1, Ingeborg og Line, der pingvinen i den ene boka endrer posisjon fra 
rekvisitt til å komme i fokus for den felles oppmerksomheten), eller at en 
side ved et tema ble gjenstand for utforskning, som bilmotoren i episode 5.   
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Samspillspartnerne innførte variasjoner i samspillstemaet ved å endre litt 
på handlingene, som å endre vokal i stemmelydsimitasjon, eller som i 
episode 1, ved å bevege boka på ulike måter.  Variasjonene kunne også 
være kommentarer eller spørsmål som bidro til at temaet ble belyst og 
behandlet ytterligere.   
 
Det ene temaet ble avsluttet ved at det ble avløst av et annet tema. 
Temaskifter skjedde brått i episoder preget av misforståelser.  I andre 
episoder forløp endring i tema over flere replikkvekslinger.  Slike 
replikkvekslinger kan kalles sekvenser med forhandlinger om felles tema.  
Det lengste eksemplet på en slik forhandlingssekvens vi fant, er gjengitt i 
episode 3; Cato og Line.  I andre episoder så vi at partnerne vendte tilbake 
til tidligere tema, eller til aspekter ved tidligere tema.  I noen tilfeller var 
det nødvendig med flere replikkvekslinger før partnerne etablerte felles 
forståelse i samspillet og dialogen.  Linell (1998) omtaler dette som 
tematiske baner (topical trajectories) som danner overganger (transitions) 
mellom tematiske episoder, ved at deltakerne samkonstruerer øyer av felles 
forståelse.  Det var flere ganger vanskelig å avgjøre når ett tema sluttet, og 
når et annet begynte.  Dette bekreftes av Ottersen (2002), som 
kommenterer vansker med avgrensing av globale og lokale initiativ. 
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KAPITTEL 7 

Oppsummering, belysning av problemstillingen 

Gjennom prosjektet har vi innhentet og bearbeidet opplysninger om 10 
barn i alderen 2 – 11 år.  Barna har ulike funksjonshemninger som har mer 
eller mindre innvirkning på barnas motoriske, sosiale, kognitive, språklige 
og kommunikative ferdigheter.  Barna i utvalget var mellom 1 år 11 mnd 
og 6 år 6 mnd ved første gangs cochleaimplantasjon.  Operasjonene ble 
foretatt mellom 1999 og 2004.  Barna er bosatt på ulike steder i landet, og 
har ulike opplæringstilbud, både i vanlige barnehager og skoler, i 
barnehager og skoler tilrettelagt for barn med funksjonsvansker og 
kombinasjoner av disse.  I løpet av prosjektperioden har vi besøkt disse 
tilbudene.  Størrelsen på gruppene barna inngikk i, varierte fra 2 – 46 barn.
Mange av barna hadde flere enetimer i løpet av uka. 

Problemstillingen for prosjektet har vært: 
”Hva kjennetegner samspill og kommunikasjon hos barn med 
cochleaimplantat?”

For å belyse problemstillingen har vi beskrevet forhold ved sosiale og 
kommunikative interaksjoner som barna i utvalget har deltatt i.   Som 
grunnlag for forståelsen av de kommunikative handlingene har vi 
beskrevet barnas funksjonelle hørsel. 

7.1 Barnas funksjonelle hørsel 
Barna i utvalget viser reaksjoner både på omgivelseslyder og stemmelyder.
Før cochleaimplantasjonen hadde barna brukt høreapparat, men for flere av 
barna var det ikke rapportert noen effekt av høreapparatet.  Ved første 
gangs lydtilkopling etter implantasjonen viste barna ulike reaksjoner.
Noen barn viste umiddelbart at de hørte, andre viste mer gradvis reaksjoner 

Kapittel 1: Bakgrunn for prosjektet, målsetting   

Å øke kunnskapen om barns utvikling etter CI-operasjon for å bidra til å øke 
kvaliteten på våre tjenester til kommunene og for å bidra til bedre tilrettelegging 
for det enkelte barn. 

For å innfri denne målsettingen ville vi rette oss mot opplærings- og 
utviklingsmiljøer i barnehage og skole. Ansatte og foresatte ville være 
informanter om barnas utvikling. Vi tok kontakt med de ni miljøene som 
var kontaktet i forprosjektet. Alle ni miljøene stilte seg positive til å fortsatt 
være med, inn i hovedprosjektet. I tillegg fikk vi kontakt med et barn til, 
slik at det i en periode var ti barn med i prosjektet.

Med utgangspunkt i de ulike områdene vi ønsket å samle informasjon om 
lagde vi en plan over datainnsamlinger i forhold til de ulike temaene vi 
ville undersøke. Denne planen inneholdt også en oversikt over hvem vi 
ønsket å intervjue og hvilke tester og observasjoner som skulle gjøres fra 
gang til gang. Vi la opp til å besøke hvert miljø en gang i halvåret, det 
innebar til sammen seks besøk til hvert barn. Som vi tidligere har gjort rede 
for, har vi gjennomført fire besøk til hvert av barna i utvalget. 

Prosjektet er meldt til Datatilsynet og vil bli behandlet etter retningslinjer 
gitt av Datatilsynet.  

Kunnskapen som utvikles i prosjektet vil være nyttig også for andre 
grupper som har fått cochleaimplantat, for eksempel voksne med mental 
retardasjon, barn med lærevansker, og barn som har fått cochleaimplantat 
etter 5 – 7 årsalder, og som ser ut til å være avhengig av et spesielt 
tilrettelagt kommunikasjonsmiljø. 

1.7 Avgrensning og problemstilling  
Utformingen av problemstillingen kom som et resultat av en lengre prosess 
samtidig som prosjektet og innhenting av data var i gang. Kommunikasjon 
har hele tiden stått som et sentralt begrep i det vi har arbeidet med, men 
hvilke andre begrep kommunikasjon skulle stå i relasjon til har vært noe 
varierende.
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Kapittel 3: Deltagerne i prosjektet   

I det andre tilfellet fungerte samspillet best når barna lekte med dataspill 
eller annet som ikke krever mye samtale. Det var ofte barnet i 
prosjektutvalget som styrte leken. 

Informantene til ett av barna fortalte at kommunikasjonen var basert på den 
koden de andre barna brukte.  Dette kunne være enten tegn eller tale.
Leken besto ofte av å huske eller springe sammen, eller annen lek på nivå 
med parallellek.  Dette barnet hadde vanskelig med å henge med i 
variasjoner og skiftninger i leken. 

Et annet barn kunne observere og kopiere andre, eller invitere andre barn 
til å sitte ved siden av seg.  Dette barnet kommuniserte da mest med 
handlinger og tegn, de andre barna brukte talespråk og av og til tegn som 
støtte.  Barna pratet ikke mye sammen, og brukte korte setninger.  De 
kunne bytte på tur, for eksempel ved dataspill.  Barnet i prosjektutvalget 
bestemte som regel aktiviteten. 

For tre av barna fortalte informantene at kommunikasjon med andre barn 
var basert på en blanding av tale og tegn.  Et av barna tilpasset sine egne 
uttrykk til de barna han var sammen med, slik at overfor de barna som ikke 
kunne tegn, brukte han tale, mimikk, gester og kroppsspråk.  Ett annet barn 
brukte noen ganger broren som tolk.  Leken de tre barna inngikk i, var ofte 
preget av handlinger og fysisk aktivitet, ikke så mye av samtaler.  Alle tre 
barna likte å ha kontroll over temaet for leken.  I det ene tilfellet var barnet 
avhenging av at rammene for leken var kjent for henne.  Dette ble utdypet 
av informanten: 

For når du begynner å komme i den alderen, så er det veldig mye 
regelbasert, regler som er på en måte uskrevne, du trenger ikke å si 
de, og du avtaler bare med blikkontakt og sånt noe.  Der klarer ikke 
hun å henge med.  Så hvis det skal lekes, må rammene være kjente for 
henne.

Informanten pekte videre på behovet for at en voksen er i nærheten, for å 
kunne gi informasjon og beskrive reglene, og å bistå i forhandling om 
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på lyd.  Noen reagerte med forskrekkelse på ulike lyder, andre med 
interesse.  Med noen unntak aksepterte barna å bære CI-utstyret fra første 
stund, og de ga forholdsvis raskt uttrykk for om de hørte eller ikke (som 
når utstyret ikke virket).  Noen av barna i utvalget viste etter en tid at de 
oppfattet og forsto andres talespråklige ytringer.  Det varierte fra å 
identifisere enkelte ord, til å oppfatte stort sett alt av enkel dagligtale.  
Flere av barna var avhengige av visuell støtte, som munnavlesning eller 
tegn, for å forstå innholdet i andres tale.  Over halvparten av barna kunne 
gjenkjenne stemmer eller oppfatte enkle beskjeder i telefon, ved siste 
gangs datainnsamling.  Disse barna hadde da en hørealder mellom 3,1 og 
6,5 år. 
 
På bakgrunn av erfaringer med hørselsvurdering av barn med flere 
funksjonshemninger utarbeidet vi et design for vurdering av barnas 
funksjonelle hørsel, basert på omgivelseslyder og musikk.  Resultatet av 
vurderingen viser at det var stor variasjon i forhold til hvor langt tid barna 
brukte på å vise at de oppdaget en ny lyd som ble presentert i fritt felt, 
mens barnet var i lek eller samtale med en voksen.  Barna viste oppdagelse 
av lyd ved nonverbale reaksjoner, og bekreftet at de hørte når den voksne 
kommenterte lyden eller spurte om de hørte.  Barna viste at de skilte ulike 
lyder fra hverandre når det kom en lyd de ikke hadde forventet.  Resultatet 
viser stor spredning i forhold til identifikasjon av lyder.  Rytmiske lyder 
sammensatt av få frekvenser ble hyppigst identifisert.  Barna viste større 
interesse for utforskning av omgivelseslydene enn musikken.  Både 
omgivelseslyder og musikk ble integrert i barnas lek.  Halvparten av barna 
brukte både hørselen og den taktile støtten i opplevelsen av lyden.  Det 
virket som om barna brukte den taktile sansen for å forsikre seg om hva, 
eller at, de hørte. 
 
 

7.2 Former for sosiale og kommunikative handlinger 
For å beskrive hvilke former de sosiale og kommunikative handlingene 
opptrådte i, har vi beskrevet hvilke handlinger som er i bruk ved etablering 
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av kontakt.  I tillegg har vi beskrevet barnas modaliteter (tegn og tale) i 
ulike kommunikative settinger.   
 

7.2.1  Former for sosiale handlinger 
Et av grunnlagene for å beskrive sosiale handlinger er kartlegging av 
kontaktformer. Registreringen av kontaktformene ble gjennomført med et 
kartleggingsverktøy som er under utarbeidelse og resultatene må sees i lys 
av dette.  
 
Observasjonene viser stor forskjell i bredden på kontaktformer som er i 
bruk. Hos noen barn er det forholdsvis få kontaktformer som blir brukt 
mens det hos andre er registrert bruk av alle kontaktformene vi har valgt å 
se etter. Vi ser videre at for noen barn er det forskjell på hvilke 
kontaktformer som er i bruk når de er sammen med andre barn i forhold til 
om de er sammen med voksne.  I forbindelser mellom barn er det i større 
grad brukt manuelle kontaktformer, mens det i voksen-barn forbindelser er 
mer visuelle kontaktformer i bruk. Observasjonene kan også gi oss grunn 
til å tro at det er noen barn som kun har støtte i hørselen når de gir respons 
på en henvendelse.  
 
Kapitlet om kontaktformer gir en beskrivelse av et påbegynt verktøy som 
vi ser har et potensial for å kunne gi informasjon om barnas kontaktformer. 
Videre viser vi noen av de resultatene vi mener vi kan trekke ut av 
analysen på det nåværende tidspunkt.  
 

7.2.2  Former for kommunikative handlinger 
Både tegn og tale var i bruk i kommunikative settinger der barna i utvalget 
deltok.  Flere av barna brukte som regel tegn og tale samtidig, men kunne 
også bruke tegn alene, eller tale alene.  Barna valgte modalitet etter hvilken 
type kommunikativ setting de var i, som hvem de lekte eller snakket med.  
Kodevekslingen så ut til å ha ulike funksjoner.  Når det tegnede og det talte 
ordet hadde samme innhold, ble tegnet brukt til å understreke talen.  I 
andre tilfeller hadde barnet ulikt repertoar av tegn og tale, og brukte begge 
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deler for å konstruere hele setninger.  Vi har registrert en endring av 
modalitet over tid.  De første kommunikative handlingene besto av tegn.  
Etter hvert benyttet barna tegn og tale samtidig, og i noen tilfeller ble kun 
talespråklige handlinger benyttet i ytringene.  Det var likevel store 
variasjoner i utvalget.  Ved siste datainnsamling var det to barn som brukte 
tegn alene i alle rapporterte kommunikative situasjoner.  Fem barn brukte 
enten tegn alene, tegn og tale samtidig, eller tale alene, avhengig av 
settingen.  Ett barn brukte tale alene, og ett barn brukte kun nonverbale 
handlinger.  Både barnas tegn og barnas tale kunne være vanskelig å 
oppfatte for andre.  Hos noen barn virket samtidig bruk av tegn og tale til 
at samtalepartneren oppfattet ytringen bedre.  Et delvis forståelig tegn ble 
lettere oppfattet når det ble uttrykt samtidig med et delvis forståelig 
taleord.  Vi finner ingen klar sammenheng mellom hvor lenge barna har 
hørt og hvor tydelig tale de har.  Dette avsnittet oppsummerer bruk av 
gjenkjennbare tegn og talte ord.  Også de barna som ikke uttaler 
gjenkjennbare ord, bruker stemmen samtidig med tegn, gester eller 
bevegelser. 
 
Flere informanter understreket at selv om barna oppfattet mye talespråk, 
benyttet de tegnspråk ved lengre forklaringer eller ved nyinnlæring.  Vi 
observerte også at talespråk ble brukt til barnets egne ytringer, mens barnet 
støttet seg til tegnspråk for å oppfatte andres ytringer.   
 
 

7.3 Samspill og kommunikasjon i lek og samvær med 
andre 
For å beskrive hvordan samspill og kommunikasjon arter seg når barna i 
utvalget leker eller deler erfaringer med andre, har vi beskrevet initiering 
av samspill og kommunikasjon, samt hvordan tema i samspill og 
kommunikasjon samkonstrueres.   
 
Flere av barna i utvalget kunne selv ta, og følge andres initiativ og ledelse i 
lek og samvær med andre barn og voksne.  De fleste barna så imidlertid ut 
til å foretrekke å selv ha styring med innholdet i leken, og med andres 
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deltagelse, som hvilken rolle andre kunne ha i leken.  Initiering av samspill 
kunne skje ved å dele lekemateriale med andre barn, eller tilby andre 
objekter.  Kommunikasjonen i lek med andre barn var vel så mye basert på 
handlinger som på samtaler, for eksempel imitasjon eller parallell lek.  Det 
kunne være vanskelig å følge andre barns utvidelser av tema i leken.  I 
lekesituasjoner med voksne var dette problemet i mindre grad til stede.  
Flere barn hadde behov for voksen støtte i lek med andre barn, for å forstå 
og tolke reglene i leken, og som en slags sosial og språklig tolk.  Flere av 
barna lekte mye for seg selv, og tok en observerende rolle i samvær med 
andre barn.  Når omgivelsene og kommunikasjonen var tilstrekkelig 
tilpasset barnets utviklingsnivå og hørselsfunksjon, kunne barna la seg 
invitere med for å dele andres erfaringer, opplevelser og refleksjoner.   
 
Analyser av samspillsepisoder fra lekesituasjoner med et barn og en 
voksen, viste at nye initiativ som virket opprettholdende, videreførende 
eller utvidende på samspillet, kunne tas ved at den ene fulgte opp en ytring 
fra samtalepartneren, tilbød små variasjoner i leken eller innførte nye 
elementer i samtalen eller samspillet.  Tema i episodene omfattet i stor 
grad å handle med, eller snakke om objekter, hendelser eller personer i 
situasjonen.  De fleste episodene kan karakteriseres som ”her-og-nå” 
situasjoner.  Tema i samspillet ble gjort felles ved adekvate responser.  
Flere sekvenser med forhandling om felles tema er observert.  I noen av 
disse sekvensene vendte den ene partneren tilbake til et tidligere tema.  
Barn og voksen hadde omtrent like mange initiativ som introduserte nye 
tema, utvidet tema eller opprettholdt samspillet.  De voksne hadde over 
dobbelt så mange varierende initiativ enn barna hadde.  De varierende 
initiativene bidro med et utvidet ordforråd i episodene.  De voksnes 
replikker bekreftet barnas initiativ, samtidig som de bidro til at dialogen 
ble videreført.  Det var stor grad av gjensidig regulering av nærhet og 
avstand i situasjonene, noe som indikerer god kvalitet i samspillet. 
 
 

 177



Lyden av kommunikasjon 

7.4 Konklusjon 
Vi har gjennom hele prosjektet søkt å belyse hva som kjennetegner 
samspill og kommunikasjon hos barn med cochleaimplantat.  Vi har 
beskrevet ulike sider ved dette og våre observasjoner viser et stort 
mangfold i forhold til hvordan samspill og kommunikasjon kan arte seg i 
relasjoner og episoder som omfatter barn med døvblindhet eller flere 
funksjonshemninger.  Barna viser at de kan inngå i episoder av samspill 
med turtakingsmønstre kjent fra teorier om primær og sekundær 
intersubjektivitet.  Barna kan inngå i forhandlinger om felles mening og 
felles tema i samspillet, og viser gode kommunikative ferdigheter også i 
samspillsepisoder med relativt fremmede voksne.  Barna i utvalget har 
tilegnet seg både tegnspråklige og talespråklige ferdigheter, og bruker 
vokabularet på en rasjonell måte.  Det er imidlertid stor variasjon i forhold 
til språklig nivå i utvalget.  De fleste barna i utvalget viser forsinket 
talespråkutvikling i forhold til både levealder og hørealder.  Barna brukte 
ulik tid på å venne seg til lyd via cochleaimplantatet.   
Våre undersøkelser tyder på at implantatet har gitt de fleste barna mulighet 
til bedre lydoppfattelse.  Våre observasjoner og analyser tyder også på at 
tilgang til lyd gjennom cochleaimplantat fremmer og beriker interaksjon og 
kommunikasjon for barn med ulike funksjonshemninger eller døvblindhet.
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Kapittel 5: Kontaktformer   

Sammendrag  Blikk Manuell Bevegel
se

Handling Vokal

Barn 1 På
ansikt

På
objekt

Berøri
ng

Gest Tegn Stem
me 

Tale

I det første eksempelet, tabell 11,  ser vi et skjema der det har vært 
registrert blikkontakt i alle de fire forbindelsene, i alle fire turtakinger. 
Sammen med andre barn er det registrert både blikk på objekt og variert 
bruk av manuelle kontaktformer. I tillegg er det registret noen eksempler 
på vokale kontaktformer, men vi ser her at det bare er barnet med 
cochleaimplantat som bruker tale, i kontakten med andre barn, i dette 
eksempelet. Når barnet var sammen med voksne ser vi at det ikke er 
registrert noen episoder med felles blikk på objekt, det er i mindre gard 
registrert manuelle kontaktformer, mens det ser ut til at handlinger og 
vokale kontaktformer med hovedvekt på tale, er mer i bruk når barnet var 
sammen med voksne.

Barn 1 tar 
kontakt

XI XI X XI XI I XI

Andre barn 
respons

XI XI XI X

Andre barn XI I XI XI I X
Respons barn 1 XI I
Barn 1 tar 
kontakt

XI XI XI XI

Voksne
respons

XI I XI XI

Voksne tar 
kontakt

XI XI XI X X

Respons barn 1 XI XI X X XI

Tabell 11: Sammendrag, barn 1 
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Å øke kunnskapen om barns utvikling etter CI-operasjon for å bidra til å øke 
kvaliteten på våre tjenester til kommunene og for å bidra til bedre tilrettelegging 
for det enkelte barn. 

For å innfri denne målsettingen ville vi rette oss mot opplærings- og 
utviklingsmiljøer i barnehage og skole. Ansatte og foresatte ville være 
informanter om barnas utvikling. Vi tok kontakt med de ni miljøene som 
var kontaktet i forprosjektet. Alle ni miljøene stilte seg positive til å fortsatt 
være med, inn i hovedprosjektet. I tillegg fikk vi kontakt med et barn til, 
slik at det i en periode var ti barn med i prosjektet.

Med utgangspunkt i de ulike områdene vi ønsket å samle informasjon om 
lagde vi en plan over datainnsamlinger i forhold til de ulike temaene vi 
ville undersøke. Denne planen inneholdt også en oversikt over hvem vi 
ønsket å intervjue og hvilke tester og observasjoner som skulle gjøres fra 
gang til gang. Vi la opp til å besøke hvert miljø en gang i halvåret, det 
innebar til sammen seks besøk til hvert barn. Som vi tidligere har gjort rede 
for, har vi gjennomført fire besøk til hvert av barna i utvalget. 

Prosjektet er meldt til Datatilsynet og vil bli behandlet etter retningslinjer 
gitt av Datatilsynet.  

Kunnskapen som utvikles i prosjektet vil være nyttig også for andre 
grupper som har fått cochleaimplantat, for eksempel voksne med mental 
retardasjon, barn med lærevansker, og barn som har fått cochleaimplantat 
etter 5 – 7 årsalder, og som ser ut til å være avhengig av et spesielt 
tilrettelagt kommunikasjonsmiljø. 

1.7 Avgrensning og problemstilling  
Utformingen av problemstillingen kom som et resultat av en lengre prosess 
samtidig som prosjektet og innhenting av data var i gang. Kommunikasjon 
har hele tiden stått som et sentralt begrep i det vi har arbeidet med, men 
hvilke andre begrep kommunikasjon skulle stå i relasjon til har vært noe 
varierende.
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KAPITTEL 8 

Refleksjoner omkring videre arbeid

Ut fra erfaringene og resultatene fra prosjektet har vi reflektert over mulige 
konsekvenser for tilrettelegging for det enkelte barn som har 
cochleaimplantat.  Til slutt ønsker vi å peke på mulige videre 
undersøkelser.

8.1 Tilrettelegging 
I likhet med andre opplæringsområder krever habilitering etter 
cochleaimplantat individuell tilpasning, også for barn med flere 
funksjonshemninger eller døvblindhet.  Barna i prosjektutvalget er 
forskjellige.  De har ulike forutsetninger, og ulike behov for tilrettelegging.  
Barnas ulikheter tilsier behov for et bredt og fleksibelt opplæringstilbud. 

Resultatene fra prosjektet viser betydningen av at barna i utvalget blir gjort 
oppmerksomme på lyd.  Barna trenger å få bekreftet at de hører.  Dersom 
de ofte opplever å høre lyder som ingen andre forholder seg til, er det 
risiko for at lyden overhøres eller at den oppleves som ikke meningsfull for 
barnet.  Det er nødvendig at voksne rundt barnet utviser sensitivitet, 
observerer barnets små signaler, og gir barnet bekreftelse på at det har 
oppfattet endringer i lydmiljøet.  Den voksne må ta initiativ til å fortelle 
om lyden, spørre om barnet hører den og gi lyden et navn. 

Da vi startet opp forprosjektet for drøyt fire år siden, forventet vi ikke at 
barna i utvalget skulle vise talespråklige ferdigheter i større grad.  Flere av 
barnas foresatte uttrykte noe lignende.  Men allerede i løpet av 
forprosjektet innså vi at det var behov for å justere forventningene.  Barna i 
utvalget bruker stemmen i kommunikative sammenhenger.  Flere barn 
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uttaler gjenkjennbare ord, og noen ytrer forståelige, lengre setninger.  Vi 
har vist flere eksempler på hvordan barna tar i bruk sin talespråklige 
kompetanse i samvær med både barn og voksne.  Vi har også vist til en 
sammenheng mellom omsorgspersoners forventninger og barnas utbytte av 
implantatet.   Ut fra dette mener vi at det er grunn til å ha forventninger om 
utvikling av talespråklige ferdigheter etter en tids bruk av implantatet.  Ut 
fra dette er det også naturlig at taletrening og lyttetrening er en fast del av 
opplæringen.  
 
Våre undersøkelser tilsier at barn med ulike funksjonshemninger, eller 
døvblinde barn som har cochleaimplantat, kan ha utbytte av en talespråklig 
tilnærming.  Flere foreldre til døve barn opplever savn, i forhold til at talen 
ikke har den samme virkningen i samspillet som den har for hørende barn.  
Barnets bruk av stemmen har innvirkning på omgivelsene.  Det er derfor 
viktig å støtte opp om barnets talespråklige utvikling.  Vi kan ikke peke på 
én metode for talespråklig stimulering som bedre egnet enn andre metoder.  
Barna i utvalget viste at de profitterte på forskjellige tilnærmingsmåter.   
 
Resultatene fra prosjektet viser også at barna benytter flere måter å 
kommunisere på, ikke bare talespråk.  For å støtte begrepsutviklingen, og 
styrke mulighetene for kommunikasjon og samspill, trenger barna fortsatt 
opplæring i bruk av tegn etter implantasjonen.  Ut fra observasjon av 
modalitetsendringer ser det ut til at kommunikasjon med tegn har en viktig 
funksjon i etablering av tale.  Så lenge barna selv velger å uttrykke seg 
med tegn, eller søker tegnspråklig tolkning av andres utsagn, bør det i 
omgivelsene være flere personer som anvender kommunikasjon med tegn.  
Kommunikasjonen kan baseres på rent tegnspråk eller tegn som støtte for 
taleoppfattelsen.  En kombinasjon av tegn og tale i samme ytring ser ut til å 
fungere bra for de barna som har vært med i prosjektet. 
 
Det er et felles trekk at barna i prosjektutvalget viser bedre kommunikative 
og språklige ferdigheter sammen med voksne enn sammen med barn.  
Dette kan ha sammenheng med at voksne er mer støttende 
kommunikasjonspartnere.  Barna har glede av og behov for å være sammen 
med andre barn, men våre undersøkelser tyder på at det er behov for 
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  Kapittel 8: Refleksjoner omkring videre arbeid   

voksen tilstedeværelse i situasjoner der barna leker med hverandre.  
Informantene har pekt på behov for en voksen språkskygge, som kan gå 
inn og ut av situasjonen og tolke og sette ord på barnas handlinger.  Flere 
av barna i prosjektutvalget har et tett program med blant annet motorisk 
trening, lytte- og artikulasjonstrening og annen spesialpedagogisk 
oppfølging.  En del av denne opplæringen er organisert i enetimer.  I 
planleggingen av et helhetlig tilbud for barn med cochleaimplantat er det 
viktig å legge til rette for samvær med andre barn, som kan representere 
gode språk- og lekemodeller og som kan være inspirerende og motiverende 
samspillspartnere.  Vi har sett at barna i utvalget lar seg motivere av andre 
barn, uavhengig av utvalgsbarnas nivå og ferdigheter.   
 
 

8.2 Videre undersøkelser 
Prosjektutvalget har omfattet både barn som har døvblindhet, og 
hørselshemmede med ulike funksjonshemninger.  Vi har for lite materiale 
til å si noe spesifikt om hva som kjennetegner og karakteriserer de to 
gruppene.  Vi har heller ikke grunnlag for å foreslå ulike tilnærmingsmåter 
og metoder for oppfølging etter implantasjonen.  Det er behov for videre 
undersøkelser av flere barn med døvblindhet for å belyse deres eventuelt 
spesielle behov for habilitering etter cochleaimplantat. 
 
Det ser ut til at det er en sammenheng mellom motorikk og hørsel.  
Kanskje er det slik at lyden inspirerer til nysgjerrighet, som igjen motiverer 
til aktivitet og bevegelse.  Dette gir mer trening og bedre motorisk 
utvikling.  Lydoppfattelse blir således viktig som motivasjonsfaktor.  Vi 
har ikke systematisk registret, beskrevet eller forklart endringer i motorisk 
funksjon.  Det er behov for flere undersøkelser for å vise en eventuell 
sammenheng mellom hørsel gjennom cochleaimplantat og motorisk 
funksjon. 
 
I arbeidet med samtaleanalysene observerte vi at den voksnes rolle var 
forskjellig i de ulike episodene.  Sammen med barn som var lette å avlese 
og forstå, var den voksne bekreftende.  Sammen med barn som var mer 
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uklare, var den voksne fortolkende og bekreftende.  Vi har ikke gått inn på 
nærmere analyser og beskrivelser av den voksnes rolle, men det hadde vært 
interessant å gjøre det i en annen anledning. 
  
Da vi skulle registrere kontaktformer, utarbeidet vi et kartleggingsverktøy.  
Dette verktøyet er ikke ferdig utviklet.  Vi ser behov for å jobbe videre 
med dette.   
 
I beskrivelsen av metodene som er anvendt i prosjektet, nevnte vi at vi i 
begynnelsen av arbeidet med det vi kalte ”fast lekesituasjon” prøvde å 
legge til rette for å observere etablering av kontakt gjennom auditive 
signaler alene.  Av praktiske hensyn gikk vi bort fra dette, men ved en 
annen anledning vil det være interessant å undersøke i hvilken grad, og 
over hvilken avstand, det er mulig å oppnå kontakt ved hjelp av lyd, det vil 
si at den voksne prøver å ta kontakt mens hun er utenfor barnets synsfelt. 
 
Vi har nå fulgt barna i utvalget i 3 – 4 år.  Vi har sett hvordan de har 
utviklet sine kommunikative og språklige ferdigheter.  Denne utviklingen 
stopper ikke, og det er behov for videre undersøkelser for å beskrive barnas 
kommunikative ferdigheter etter at de har hatt cochleaimplantat i lengre 
tid.
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hører uten å se dem. Det er også mange av barna som har et positivt 
forhold til musikk og sang.

Noen av barna i utvalget viste etter en tid at de oppfattet og forsto andres 
talespråk.  Det varierer en del hvor mye, og under hvilke betingelser, barna 
oppfattet talespråk.  Flere av barna i utvalget reagerte adekvat på 
talespråklige henvendelser.  Det betyr at de uten støtte av tegn kunne utføre 
en handling etter muntlig oppfordring.  Det kunne imidlertid i noen tilfeller 
være nok at barnet forsto ett enkelt ord, og ut fra kontekst gjettet seg til 
oppfordringen eller svarte adekvat.

For de av barna i utvalget som oppfattet noe tale, varierte beskrivelsen fra 
at barnet kunne identifisere enkelte ord, at barnet hørte og forsto alle 
språklydene i talespråket, at barnet oppfattet stort sett alt av enkel 
dagligtale, til at barnet kunne føre enkle samtaler over telefon med kjente 
samtalepartnere.  Når det gjelder betingelser for taleoppfattelse, sa noen at 
barnet kunne oppfatte og reagere på enkeltord, selv i støyende omgivelser.
Om andre barn ble det fortalt at de oppfattet lettere voksnes tale, enn andre 
barns tale.  Når det gjelder taleoppfattelse over avstand fortalte noen 
informanter at barnet kunne oppfatte vanlig tale på et par meters avstand, 
andre at barnet oppfattet enkeltord fra et annet rom.  Når det gjelder behov 
for visuell støtte kunne noen barn oppfatte tale uten tegnstøtte, og noen 
barn forsto også noe tale uten munnavlesning. 

De fleste barna som ble vurdert med hjelp av Reynells språktest, oppfattet 
og forsto enkeltord, men hadde problemer med å oppfatte meningen i 
setninger.  Ett barn viste enkel relasjonsforståelse og ett barn viste god 
relasjonsforståelse og enkel setningsforståelse.
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Kapittel 1: Bakgrunn for prosjektet, målsetting   

Å øke kunnskapen om barns utvikling etter CI-operasjon for å bidra til å øke 
kvaliteten på våre tjenester til kommunene og for å bidra til bedre tilrettelegging 
for det enkelte barn. 

For å innfri denne målsettingen ville vi rette oss mot opplærings- og 
utviklingsmiljøer i barnehage og skole. Ansatte og foresatte ville være 
informanter om barnas utvikling. Vi tok kontakt med de ni miljøene som 
var kontaktet i forprosjektet. Alle ni miljøene stilte seg positive til å fortsatt 
være med, inn i hovedprosjektet. I tillegg fikk vi kontakt med et barn til, 
slik at det i en periode var ti barn med i prosjektet.

Med utgangspunkt i de ulike områdene vi ønsket å samle informasjon om 
lagde vi en plan over datainnsamlinger i forhold til de ulike temaene vi 
ville undersøke. Denne planen inneholdt også en oversikt over hvem vi 
ønsket å intervjue og hvilke tester og observasjoner som skulle gjøres fra 
gang til gang. Vi la opp til å besøke hvert miljø en gang i halvåret, det 
innebar til sammen seks besøk til hvert barn. Som vi tidligere har gjort rede 
for, har vi gjennomført fire besøk til hvert av barna i utvalget. 

Prosjektet er meldt til Datatilsynet og vil bli behandlet etter retningslinjer 
gitt av Datatilsynet.  

Kunnskapen som utvikles i prosjektet vil være nyttig også for andre 
grupper som har fått cochleaimplantat, for eksempel voksne med mental 
retardasjon, barn med lærevansker, og barn som har fått cochleaimplantat 
etter 5 – 7 årsalder, og som ser ut til å være avhengig av et spesielt 
tilrettelagt kommunikasjonsmiljø. 

1.7 Avgrensning og problemstilling  
Utformingen av problemstillingen kom som et resultat av en lengre prosess 
samtidig som prosjektet og innhenting av data var i gang. Kommunikasjon 
har hele tiden stått som et sentralt begrep i det vi har arbeidet med, men 
hvilke andre begrep kommunikasjon skulle stå i relasjon til har vært noe 
varierende.
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Foresatte til barn som har, eller venter på å få, cochlea implantat. 
 
 
 
 
 
FORESPØRSEL OM DELTAGELSE I PROSJEKTET  
”KUNNSKAPSUTVIKLING OM CI” 
 
 
Denne forespørselen er distribuert av Rikshospitalet. 
 
 
 
AKS (Andebu Kompetanse- og Skolesenter) er en del av det statlige 
spesialpedagogiske støttesystemet (Statped) og er et av de 
spesialpedagogiske kompetansesentrene for hørselshemmede og døvblinde.  
AKS har et landsdekkende virkeområde for senterets konsultative tjenester 
og for skolevirksomheten.  Våre skoleavdelinger (grunn- videregående og 
voksenopplæring) er skoler for hørselshemmede med ulike 
funksjonshemninger og døvblinde.  Vår avdeling for konsultative tjenester 
har som målgruppe personer med hørselshemming og ulike 
tilleggsvansker. 
 
 
Tilbudet om cochlea implantat har eksistert i såpass kort tid at vi i liten 
grad kjenner til hvordan utviklingen hos barna skjer i et lengre 
tidsperspektiv.  De undersøkelser som er gjort hittil i Norden, har hatt 
fokus på barn uten tilleggsvansker.  Det er relativt ny praksis i Norge at 
døve med tilleggsvansker tilbys cochlea implantat.  Vi har derfor liten 
kunnskap om utviklingsforløpet til disse barna. AKS ønsker derfor å 
gjennomføre en undersøkelse av hvordan det går med hørselshemmede 
barn med tilleggsvansker og døvblinde som har fått cochlea implantat.  
Denne undersøkelsen tenkes gjennomført som et prosjekt ved AKS.  Vi har 
søkt om midler fra stiftelsen Helse- og Rehabilitering for gjennomføring av 
prosjektet.  Hovedprosjektet tenkes å vare i tre år, for at vi kan følge 
utviklingen til barna over noe tid.   
 

Vedlegg 1: Invitasjon til deltagelse i prosjektet  



Før hovedprosjektet igangsettes, vil vi gjennomføre et forprosjekt der vi vil 
innhente informasjon om barna, etablere et nettverk for fagfolk som jobber 
med, eller i tilknytning til, barna, gjøre oss kjent med litteratur, og foreta 
en studiereise.  Vi planlegger en nettverkskonferanse i januar 2003, der 
foresatte vil bli invitert til å delta.  Målet med forprosjektet er å innhente 
informasjon om målgruppen for å utarbeide et hovedprosjekt der utvikling 
om kunnskap om hørselhemmede barn med tilleggsvansker og døvblinde 
barn med cochlea implantat er tema.  Vi ønsker å finne ut noe om hvorvidt 
et cochlea implantat har betydning for barnas utvikling når det gjelder:  
-     kommunikasjon – ser man en endring i barnets 
kommunikasjonsferdigheter? 
språk – vil barnet endre språkkode? 
Sosial utvikling – ser man endring i forhold til barnets måte å være 
sammen med andre på? 
 
 
 
Deltakelse i prosjektet vil innebære at vi kommer på besøk med jevne 
mellomrom (kanskje en gang i halvåret?) for å observere barnet i sitt 
daglige miljø (barnehage/skole og evt hjem, dersom foresatte ønsker det).  
Vi vil forsøke å skaffe oss oversikt over barnas tilleggsvansker og 
kommunikativ, kognitiv og sosial funksjon, samt kartlegge barnas 
opplæringstilbud og kommunikasjonsmiljø. Det vil være aktuelt å foreta 
video-opptak av barna, dersom foresatte gir tillatelse til dette.  Opptakene 
vil bli analysert av medlemmene i prosjektgruppa, og benyttes for å lette 
arbeidet i selve observasjonssituasjonen.  Vi ønsker også å intervjue 
foresatte og personale i et evt opplæringsmiljø (barnehage eller skole).  
I hovedprosjektet kan det bli aktuelt å foreta en vurdering av barnas 
kognitive nivå, f.eks. ved hjelp av testing.  Vi vil også utarbeide kriterier 
for observasjon av kommunikativ, språklig og sosial fungering. 
 
Innsamling, bearbeidelse, offentliggjøring og oppbevaring av 
opplysningene er i tråd med personopplysningslovens § 7 – 25.  Det vil bli 
gitt nødvendig melding til datatilsynet om opprettelse av personregister.  
Det vil ikke bli gjort bruk av elektronisk sammenstilling av personregistre, 
det vil si at opplysningene fra prosjektet ikke vil bli lagret sammen med de 
øvrige personopplysningene i de elektroniske registrene til AKS eller 
Rikshospitalet. 
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Opplysningene om hvert enkelt barn vil bli anonymiserte ved avslutning av 
prosjektet.  Alle video-opptak vil bli slettet. Personopplysningene vil ikke 
bli utlevert til andre. 
Det vil foreligge en rapport etter avslutningen av prosjektet.  AKS tar også 
sikte på å offentliggjøre resultatene i form av en artikkel eller forelesning.  
 
Vi vil understreke at det er frivillig å delta i prosjektet.  Som foresatte har 
dere til enhver tid rett til innsyn i prosjektarbeidet, og dere har rett til å 
kreve retting og evt sletting av opplysninger, jfr personopplysningsloven.  
Det er også mulig å reservere seg fra deler av undersøkelsene, eller avslutte 
deltakelsen i prosjektet selv om ikke prosjektet er avsluttet. 
 
Forprosjektet ble igangsatt 1. oktober 2002, og vil bli avsluttet 31. 
september 2003.  Hovedprosjektet tenkes igangsatt 1. oktober 2003, og vil 
vare i drøyt tre år, til utgangen av 2006. 
 
 
Nettverk for fagpersoner 
En av aktivitetene i forprosjektet er å etablere et nettverk for fagpersoner 
som jobber med, eller i tilknytning til, barn med tilleggsvansker og 
døvblinde barn som har cochlea implantat.  Det er vår hensikt at dette 
nettverket sees noe isolert fra resten av prosjektet.  Det betyr at barnet 
deres kan være representert i nettverket, men ikke i resten av prosjektet, og 
motsatt.  Det er ikke en forutsetning for deltakelse i prosjektet at 
fagpersonene deltar i nettverket.  Invitasjon til deltakelse i nettverket vil gå 
direkte til barnehagene, skolene og PP-tjenestene.  Også disse 
invitasjonene vil bli distribuert av Rikshospitalet. 
 
 
Presentasjon av målgruppen 
Hørselshemmede med tilleggsvansker er ikke en homogen gruppe.  
Tilleggsvanskene kan være av motorisk eller fysiologisk art, som cerebral 
parese eller feilutvikling i enkelte av kroppens organer.  Barnet kan ha 
vansker med å bevege seg, vansker med å produsere lyd og tale, dårlig 
koordineringsevne eller vansker med å få kroppen til å utføre de handlinger 
barnet ønsker.  Barnet kan også ha andre sansevansker, som synshemning, 
uten å få diagnosen døvblindhet.  Tilleggsvanskene kan også være av 
psykisk eller kognitiv art, som mental retardasjon (psykisk 
utviklingshemming) eller oppmerksomhetsvansker.  Spesifikke 
språkvansker kan også opptre. 
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Døvblinde deles i to grupper:  døvblindfødte og døvblindblitte.  Døvblinde 
er sjelden helt blinde og totalt døve, men har ikke tilstrekkelig syns- og 
hørselsfunksjon til at disse sansene kan nyttes som grunnlag for 
begrepsdanning og kommunikasjon. 
 
Det er ikke alltid like innlysende om et barn kan sies å ha tilleggsvansker 
eller ikke, eller om barnet hører inn i denne målgruppen.  Vi ønsker ikke å 
være veldig konkrete i vår beskrivelse av målgruppen, men ønsker å la det 
være opp til dere foresatte å avgjøre om prosjektet vårt kan passe for deres 
barn.  Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller ønsker å 
drøfte noe før dere tar avgjørelsen.  
 
Behandlingsansvarlig ved AKS vil være Lill-Johanne Eilertsen.  
Databehandlere vil være Sigurd Helgor og Anne-Beate Borud. 
 
Vi ber om at dere vurderer vår henvendelse.  Dersom dere gir tillatelse til 
at barnet deres deltar i prosjektet ønsker vi at dere gir svar direkte til AKS, 
helst innen 24.oktober 2002.  Vennligst benytt vedlagte svarskjema.  Ta 
gjerne kontakt med en av oss i prosjektgruppa for oppklarende spørsmål 
(tlf 33 43 86 00).  Fullstendig prosjektbeskrivelse kan fås ved henvendelse 
til oss. 
 
Vi ser fram til deres svar. 
 
 
 
Andebu, 10. oktober 2001 
 
 
Med vennlig hilsen 
Andebu Kompetanse- og Skolesenter 
 
 
 
 
Lill-Johanne Eilertsen 
Prosjektleder 

Anne-Beate Borud  
Prosjektmedarbeider 

 Sigurd Helgor 
Prosjektmedarbeider 
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PP barnehage/skole 
 
 
 
 
        Andebu (dato) 
 
 
FORESPØRSEL OM DELTAGELSE I PROSJEKTET  
”KUNNSKAPSUTVIKLING OM CI” 
 
 
AKS (Andebu Kompetanse- og Skolesenter) vil gjennomføre et treårig 
prosjekt kalt ”Kunnskapsutvikling om CI” i årene 2004 – 2006.  I perioden 
30.10.02 – 31.09.03 gjennomførte AKS et forprosjekt hvor bl.a. barna i 
prosjektet ble kartlagt.  Prosjektet omfatter 9 barn i barnehage og 
grunnskole.  Etter ønske fra foresatte er et av barna i PP barnehage/skole 
deltaker i prosjektet. 
 
Prosjektet er en studie av endringer i barns utvikling etter cochlea 
implantat (CI).  Vi ønsker å finne ut noe om hvorvidt et cochlea implantat 
har betydning for barnas utvikling når det gjelder:  
-     kommunikasjon – ser man en endring i barnets 
kommunikasjonsferdigheter? 
språk – vil barnet endre språkkode? 
Sosial utvikling – ser man endring i forhold til barnets måte å være 
sammen med andre på? 
Barnets kognitive og motoriske utvikling vil også bli undersøkt eller fulgt 
gjennom prosjektperioden.  Videre er det et mål å identifisere hvilke 
utviklingsbetingelser som ser ut til å virke best i forhold til 
hørselshemmede med ulike funksjonshemninger med CI.  Det er ønskelig å 
utvikle kunnskap om miljømessige faktorer, som foresattes og personalets 
forventninger til barnets utbytte av CI og tilrettelegging av det pedagogiske 
tilbudet i barnehager og skoler.  Resultatene fra prosjektet kan få betydning 
for innhold og organisering av fremtidig opplæringstilbud til 
flerfunksjonshemmede barn med CI. 
 
Vi ber nå om samtykke til at personale fra PP barnehage/skole deltar i 
prosjektet. 
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Deltakelse i prosjektet vil innebære at vi kommer på besøk en gang i 
halvåret i tre år, for å observere barnet i sitt daglige miljø 
(barnehage/skole).  Foresatte har gitt tillatelse til at vi foretar video-opptak 
av barna.  Et samtykke fra barnehagen/skolen vil innebære at også 
personalet blir omfattet av video-opptakene, dersom de ikke selv uttrykker 
at de ikke vil bli filmet. Opptakene vil bli analysert av medlemmene i 
prosjektgruppa, og benyttes for å sikre kvaliteten i datainnsamlingen.  Vi 
ønsker også å foreta intervju av personale som har ansvar for 
opplæringstilbudet til det aktuelle barnet (evt NN).  
 
Dette prosjektet skal utvikle kunnskap, og omfatter ikke iverksettelse av 
tiltak rundt barna i prosjektet.  Rådgivning i forhold til det enkelte barn er 
således ikke et element i prosjektet.  Da datainnsamlingen vil foregå over 
tre år, og analyser fra de ulike besøkene må bearbeides og sammenholdes, 
vil det være vanskelig å komme med tilbakemeldinger til 
opplæringsmiljøet etter hvert besøk.  Foresatte vil få muntlig 
tilbakemelding etter psykologisk testing. 
Innsamling, bearbeidelse, offentliggjøring og oppbevaring av 
opplysningene er i tråd med personopplysningslovens § 7 – 25.  Det er gitt 
melding til datatilsynet om opprettelse av personregister.  Det vil ikke bli 
gjort bruk av elektronisk sammenstilling av personregistre, det vil si at 
opplysningene fra prosjektet ikke vil bli lagret sammen med de øvrige 
personopplysningene i de elektroniske registrene til AKS. 
 
Opplysningene om hvert enkelt barn vil bli anonymiserte ved avslutning av 
prosjektet.  Alle video-opptak vil bli slettet. Personopplysningene vil ikke 
bli utlevert til andre.  Det vil foreligge årlige delrapporter og en 
sluttrapport etter avslutningen av prosjektet.  Rapportene vil bli sendt til de 
barnehager og skoler som deltar i prosjektet.  AKS tar også sikte på å 
offentliggjøre resultatene i form av artikler eller forelesninger.  
 
Vi vil understreke at det er frivillig å delta i prosjektet.  Det er mulig å 
reservere seg fra deler av undersøkelsene, eller avslutte deltakelsen i 
prosjektet selv om ikke prosjektet er avsluttet. 
 
Behandlingsansvarlig ved AKS vil være Lill-Johanne Eilertsen.  
Databehandlere vil være Sigurd Helgor og Anne-Beate Borud. 
 
Prosjektet eies av Hørselshemmedes Landsforbund, og delfinansieres av 
stiftelsen Helse- og Rehabilitering.  Det er etablert en styringsgruppe 

Vedlegg 2: Forespørsel om deltagelse i prosjektet til barnehager og skoler 



bestående av ledelse ved AKS og representanter fra universitet og 
høyskole. 
 
Dersom det gis tillatelse til at personale i PP barnehage/skole deltar i 
prosjektet ønsker vi at dere gir svar innen 23.januar 2004.  Vennligst benytt 
vedlagte samtykkeskjema.  Samtykkeskjema skal underskrives av leder 
med personalansvar.  For private barnehager kan det være nødvendig med 
underskrift fra både virksomhetsleder (styrer) og kommunens etatsleder.  
Ta gjerne kontakt med prosjektleder Lill-Johanne Eilertsen for oppklarende 
spørsmål (tlf 33 43 86 00).  Fullstendig prosjektbeskrivelse kan fås ved 
henvendelse til AKS. 
 
Vi ser fram til deres svar. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Andebu Kompetanse- og Skolesenter 
 
 
 
 
Aud Bergerud 
Senterleder       Lill-Johanne Eilertsen 
        Prosjektleder  
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Intervju foresatte, våren 2004 
 
 
Forventninger til utvikling/utbytte av CI 
- Hvordan går det nå? (her og nå situasjonen). Kan dere beskrive hvordan 
barnet fungerer 
 

 Språklig og i forhold til lydproduksjon 
 
 

 Oppmerksomhet på lyd  
 
 

 Sosialt, sammen med andre barn og sammen med voksne. Hvordan 
brukes hørselen i det sosiale samværet? 

 
 

 Motorisk – beskriv den generelle motoriske fungeringen.  
 
 
- Hvilke forventninger har dere videre? Vi vil gjerne vite hvilke 
forventninger (håp) dere har for den videre utviklingen på de fire områdene 
vi snakket om over.  
 

 Språk og lydproduksjon 
 
 

 Oppmerksomhet på lyd  
 
 

 Sosialt 
 
 

 Motorisk  
 
 
Emosjonell fungering. Hvordan påvirker lyden trivsel/mistrivsel og 
andre følelsemessige uttrykk? 
- I hvilke situasjoner ser det ut til at barnet gleder seg over lyd 
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- I hvilke situasjoner ser det ut til at barnet blir engstelig og redd i forhold 
til lyd 
 
 
- Er det forskjell på ulike typer lyd i forhold til reaksjoner? Foretrekker 
barnet f.eks. sterke, svake, lyse eller mørke lyder, eller er det viktigere om 
det er en stemme eller en melodi…   
 
 
- Er det lyder barnet prøver å unngå 
 
Hva foretrekker barnet å gjøre, beskriv aktivitetene  
- Alene 
 
 
- Sammen med andre barn 
 
 
- Sammen med voksne 
 
 
Hvordan tar barnet kontakt? 
- Med andre barn / voksne? (tegn, stemme berøring, med leker …?) 
 
 
- Hvordan tar andre barn kontakt med barnet 
 
 
Teknisk utstyr  
- Fungerer det fremdeles greit å ha utstyret på? 
 
 
- Sier barnet fra dersom batteriet er flatt, coilen er falt av osv.  
 
 
- Tar barnet på coilen selv hvis den faller av  
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Hvordan samhandler hjem – barnehage/skole ang. CI, teknisk og 
pedagogisk 
- Har noen av de ansatte som er mye sammen med barnet vært med til 
Rikshospitalet? 
 
 
- Har dere faste møtesteder der dere diskuterer hvordan ting fungerer? 
 
 
- Har dere rutiner der dere daglig informerer hverandre? 
 
 
Noe å tilføye, som vi ikke har spurt om 
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Intervju pedagogisk personale; avdelingsleder/klasselærer 
og pedagogisk ansvarlig for spesialpedagogiske timer 
 
 
Organisering av barnehagen / skolen / gruppa 
 

 Beskriv rektors-/styrers-/virksomhetsleders engasjement i det 
pedagogiske opplegget. 

 
 Beskriv den pedagogiske idéen for driften  

 
 Hvilke metoder jobber dere etter for barnet?  
 Eks.: Karlstadmodellen 

 
 Antall barn i klassen / gruppa, hvilken aldersspredning er det i 
gruppa? 

 
 Har barnegruppa endret seg siden sist vi var på besøk 

 
 Antall ansatte i barnets klasse/gruppe, type stillinger. 

 
 Barnets ressurstimer i dag: 

 
o Innhold 

 
o Omfang  

 
o Organisering 

 
o Kompetanse 

 
o Har dette endret seg i løpet av den tiden barnet har hatt CI? 

 
 
 
2. Hvilke arenaer har barnet i løpet av en uke? Barnehage / skole, 
SFO, fysioterapi …? 
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3. Teknisk utstyr 

  
 Fungerer det fremdeles greit å ha utstyret på? 

 
 Sier barnet fra dersom batteriet er flatt, coilen er falt av osv.  

 
 Tar barnet på coilen selv hvis den faller av 

 
 
 
 
4. Forventninger til utvikling/utbytte av CI 
 

 Hvordan går det nå? (her og nå situasjonen). Kan dere beskrive 
hvordan barnet fungerer 

 
 

o Språklig eller i forhold til lydproduksjon 
 

o Oppmerksomhet i forhold til lyd 
 

o Sosialt, sammen med andre barn og sammen med voksne. 
Hvordan brukes hørselen i det sosiale samværet? 

 
o Motorisk; beskriv den generelle motoriske fungeringen.  

 
 Hvilke forventninger har dere videre? Vi vil gjerne vite hvilke 
forventninger (håp) dere har for den videre utviklingen på de fire 
områdene vi snakket om over. 

 
o Språk 

 
o Oppmerksomhet på lyd 

 
o Sosialt 

 
o Motorisk  
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5. Emosjonell fungering Hvordan påvirker lyden trivsel/mistrivsel og 
andre følelsemessige uttrykk? 
 

 I hvilke situasjoner ser det ut til at barnet gleder seg over lyd? 
 

 I hvilke situasjoner ser det ut til at barnet blir engstelig og redd i 
forhold til lyd 

 
 Er det forskjell på ulike typer lyd i forhold til reaksjoner? 
Foretrekker barnet f.eks. sterke, svake, lyse eller mørke lyder, eller er 
det viktigere om det er en stemme eller en melodi…   

 
 Er det lyder som skremmer eller som barnet prøver å unngå? 

 
 
 
6. Hva foretrekker barnet å gjøre, beskriv aktivitetene? 
 

 Alene 
 

 Sammen med barn 
 Sammen med voksne 

 
 
 
7. Hvordan tar barnet kontakt? 
 

 med andre barn / voksne? (tegn, stemme berøring, med leker …?) 
 

 Hvordan tar andre barn kontakt med dette barnet 
 
 
 
8. Hva synes du som pedagog det er viktig å jobbe med når barnet er 
sammen med andre barn? 

 
 
 
9. Hva prioriteres når barnet er sammen med spesialpedagogen? 
 
 

Vedlegg 4: Intervjuguide personale våren 2004 



 
10. Har det å ha et barn med CI i barnehagen/skolen ført til endringer 
på arbeidet i barnehagen eller i barnegruppene? 
 
 
 
11. Har du noe å tilføye, som vi ikke har spurt om? 
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Introduksjon til intervju av pedagogisk personale, høsten 
2004 

 
 
Kommunikasjonsmiljø  
 
I denne samtalen ønsker vi å fokusere på kommunikasjonsmiljøet i 
avdelingen/klassen. 
Vi er opptatt av hva i miljøene som fremmer kommunikasjonen. 
 
Vi tenker at et kommunikasjonsfremmende miljø bør inneholde  
noe å kommunisere med (ord, tegn, gester, handlinger, bilder, gjenstander, 
tegninger m.m.) 
noen å kommunisere med (tilgang til andre barn og voksne, hvor 
tilgjengelig er andre, felles kode) 
noe å kommunisere om (tema, basert på felles/delte opplevelser og 
erfaringer) 
 
 
I vår prosjektsammenheng omfatter kommunikasjonsmiljøet: barna, de 
voksne, tilrettelegging og holdninger. 
 
 
Vi ønsker oss en samtale om hvilke muligheter som ligger for 
kommunikasjonsutvikling, hva det er som er kommunikasjonsfremmende i 
din avdeling/klasse. 

 
 
 
 

 

Vedlegg 5: Orientering om intervju høsten 2004 
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Intervjuguide foresatte og personale, våren 2006  
 
 
 
I løpet av samtalen ønsker vi å drøfte følgende: 
 
 

 hva gjør barnet for å gjøre seg forstått? 
 

 om modalitet – bruker barnet tegn eller tale?  Hva foretrekkes i 
hvilke situasjoner? 

 
 snakker barnet i fulle setninger?  hvor mange ord i setningen?  Gi et 
eksempel på hva barnet kan si (gjelder den språkkoden barnet er 
mest fortrolig med). 

 
 kan barnet på eget initiativ gjenfortelle til deg eller andre fra en 
hendelse du (eller andre) ikke har vært med på?   Hvor lang kan en 
sånn historie være?  Blir det ofte en samtale ut fra initiativet, eller 
kan barnet fortelle lange historier uten mye oppmuntring eller 
deltakelse fra deg? 

 
 Liker barnet å høre historier, enten slike andre har opplevd selv, eller 
å bli lest for?   

 
 Kan barnet delta i en samtale andre har satt i gang? 

 
 Hvordan ser kommunikasjonen ut når barnet er sammen med andre 
barn? 

 
 
 
 

Vedlegg 7: Intervjuguide stor gruppe våren 2006 



     

 



     

Vedlegg 8: Intervjuguide lita gruppe 

Intervjuguide foresatte og personale, våren 2006  
 
 
 
I løpet av samtalen ønsker vi å drøfte følgende: 
 
 

 hva gjør barnet for å gjøre seg forstått? 
 

 opplever du at handlingene, ordene eller tegnene er de mest 
meningsbærende? 

 
 Kan barnet selv ta initiativ til samspill eller lek med deg eller andre?  
Hvordan foregår det?  Er barnet åpen for dine innspill og variasjoner 
i leken? 

 
 Blir barnet med på dine eller andres invitasjoner til samspill eller 
lek?  

 
 Lager barnet bestemte stemmelyder eller noe som ligner ord, eller 
ord, som du eller andre  tenker at betyr noe spesielt? 

 
 Hvordan ser samspillet ut når barnet er sammen med andre barn? 
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Kommentarer til kategoriene 
 
 
Initiativ 
Kan skje ubevisst. Eksempel: barnet mister pennen og smiler, den voksne 
kommenterer og følger opp med handling 
 
Blikk-kontakt: 
Kryss av når personen har blikket rettet mot den han ønsker å ha kontakt 
med 
 
Blikk, felles oppmerksomhet: 
Kryss av når både barn/voksen eller barn/barn har blikket rettet mot et 
objekt (det samme objektet), for eksempel ballen. Det kan også være handa 
som beveger seg, tegnet som handa former. 
 
Smil: 
Kryss av dersom personen smiler når han er rettet mot den andre. (Dersom 
en har et smilende ansikt generelt, noteres det ikke.) 
Smilet viser til måten man henvender seg til andre på. Mimikk er viktig for 
å understreke. 
Smil er også notert som en bekreftelse på at barnet oppnådde det hun ville. 
 
Berøring: 
Kryss av dersom berøring av den andres kropp er en del av henvendelsen 
eller responsen. 
 
Bevegelse: 
Kryss av dersom personen beveger seg mot den en henvender seg til eller 
eks. reiste seg, strakk armen mot, akte seg på gulvet.  
 
Vende / gå:   
Kryss av dersom personen vender seg bort fra, avviser med kroppen eller 
hodet 
 
Blir: 
Kryss av dersom barnet / den voksne blir værende. Kanskje har ikke barnet 
forstått, men det blir allikevel værende. 
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Handling: 
Kryss av dersom initiativet eller responsen er en handling: glasset blir 
løftet mot, … 
 
Handling med lyd: 
Eks banke på vindu, bruke instrument, hive skje i veggen  
 
Gest: 
Manuell gest. Vink. Kom. Pek.  
 
Vokal gest: 
Som følger tegn, på samme måte som manuelle gester følger ord.  også 
f.eks uttrykk for smerte, latter? Også lydmalende ord, og nikk + 
stemmelyd/knirkelyd. 
Setter lyd på pennen som faller. Latter som følge av at to har det morsomt 
sammen. 
 
Stemme: 
Lyd produsert med stemmen 
 
Tale: 
Gjenkjennbare ord 
  
Kommentar: 
Her noteres stikkord som forklarer aktivitetene kontaktformene 
representerer. For eksempel er det notert ”Trekker handa til seg” som 
kommentar, etter at responsen fra et annet barn har fått kryss på blikk 
kontakt og bevegelse.  
 
 
Initiativ for å etablere ramme (*): 
Med utgangspunkt i Bjerkan: når barnet mister/slipper pennen på gulvet og 
den voksne svarer er det barnets initiativ som noteres  
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Innenfor samme ramme, dvs at det ikke noteres som initiativ for å 
etablere ramme: 
Innenfor samme ramme er det når den emosjonelle ”avtalen” med barnet 
blir opprettholdt. 
Opplevelsen av å dele samspillet. Ofte vil opplevelsen av ”innenfor 
rammen” være en subjektiv opplevelse av at kontakten blir opprettholdt, 
når de fysiske rammene opprettholdes. 
 
Voksen / barn tilstede 
Det avmerkes ikke om den voksne var tilstede i rommet, men om den var 
tilstede i situasjonen. 
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