
Hørselstap og språk ved Down syndrom  
 
Sammendrag 
 
 
Hos barn med Down syndrom (trisomi 21) er det behov for omfattende diagnostikk samt 
livslang omsorg, oppfølging og tilrettelegging. God hørselsomsorg er spesielt viktig for denne 
gruppen, fordi nedsatt hørsel er hyppig forekommende, enten i form av medfødte 
sensorinevrale hørselstap eller mekanisk hørselsnedsetting som resultat av kronisk 
mellomørekatarr. God hørsel er en forutsetning for å sikre god språkforståelse og optimal 
kognitiv utvikling. Avvik i språkutviklingen forekommer således hyppig hos barn med Down 
syndrom. Det er anslått at to av tre barn i denne gruppen har hørselstap, forbigående eller 
permanent, men tallene er usikre fordi nasjonale standarder for hørselsdiagnostikk hos barn 
med Down syndrom så langt ikke foreligger.  
 
Prosjektets målsetting er å bidra til økt kunnskap om øreplager, hørselstap og språkutvikling 
hos barn med Down syndrom. Prosjektet vil kartlegge forekomst av hørselstap, rutiner for 
diagnostikk og oppfølging av øreplager, belyse hørselsspesifikk livskvalitet og studere i 
hvilken grad det er sammenheng mellom barnas hørsel og utvikling av språklige ferdigheter, 
både ut fra et kognitivt perspektiv, men også målt som motoriske taleferdigheter og 
artikulasjon.   
 
Prosjektets målgruppe er barn med Down syndrom. Studien vil ha et case-control design som 
omfatter et komplett årskull av barn født i 2002. Det vil bli foretatt en omfattende 
hørselsutredning ved landets Øre-nese-halsavdelinger samt innhentes anamnestisk 
informasjon om ørerelatert livskvalitet og tidligere øreplager. Studien vil knyttes til det store 
Forskningsrådsfinansierte prosjektet ”The Nature and Development of Language and 
Communication Skills in Children” ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO, og benytte 
normalspråklige barn fra denne studien som kontroller. Prosjektet vil foregå i samarbeid med 
et pågående doktorgradsarbeid om språkutvikling hos barn med Down syndrom. Fra denne 
studien innhentes informasjon om barnas språklige og andre kognitive ferdigheter. 
Forskningsetiske tillatelser foreligger, og prosjektarbeidet er klart, men gjennomføring 
forutsetter at frie forskningsmidler utløses.   
 
Utvidet kunnskap om forekomst av hørselstap og hørselens betydning for språkutvikling og 
sosial fungering hos barn med Down syndrom vil gjøre det mulig å få frem retningslinjer både 
for hørselsdiagnostikk og omsorg, og tilpasset opplæring i barnehage og skole for en gruppe 
risikobarn. Dette vil kunne gi et bedre utgangspunkt for språkopplæring i barnehage og skole. 
Kunnskapen som genereres i prosjektet vil også være generaliserbar for andre 
syndromgrupper der kombinasjonen psykisk utviklingshemning og hørselstap foreligger. 
 
Prosjektets nytteverdi 
 
Hørselen er en avgjørende forutsetning for god språkutvikling, og det er vitenskapelige 
holdepunkter for at god språkforståelse og kognitiv utvikling forutsetter at barn med nedsatt 
hørsel får tilgang på hjelpemidler før seks måneders alder. Ny og økt kunnskap innenfor dette 
feltet vil bidra til å styrke språkfunksjonene hos barn med Down syndrom. Spesielt viktig er 
dette prosjektet, fordi det vil bidra med nødvendig medisinsk og audiologisk fagkompetanse 
inn i et allerede eksisterende forskningsprosjekt om språkutvikling hos barn med Down 
syndrom og således styrke dette arbeidets mulighet til å konkludere og generalisere resultater. 



 
Kunnskap om forholdet mellom språk-, hørsel- og sosial utvikling hos barn med Down 
syndrom vil kunne gi en innsikt til å forstå de behov denne gruppen barn har. Bedre forståelse 
for hørselsproblematikk, språk og sosial fungering kan sette oss i stand til å lage medisinske 
retningslinjer for hørselsoppfølging av barn med Down syndrom og et undervisningsopplegg 
som i større grad ivaretar disse barnas fungering og tilpasning i samfunnet - både med hensyn 
til opplæring og med hensyn til senere fungering i et arbeidsliv. 
Ved å studere sammenhengen mellom generelle kognitive evner, språk og leseferdigheter hos 
barn med Down syndrom i lys av hørselsnedsettelse vil man kunne legge praktisk til rette for 
barna i barnehage og på alle nivåer innenfor skolegang. Språk og kommunikasjon er 
avgjørende for sosial samhandling. Ved å beherske språket har barn med Down syndrom langt 
større innflytelse på eget liv gjennom å kunne uttrykke egne beslutninger og ikke minst gjøre 
egne valg. 
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