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Sammendrag

Bakgrunn for prosjektet: Barn med hørselstap er i risiko for forsinket språkutvikling. I tillegg

mister de mye sosial læring der de ikke får med seg det som blir sagt. Til sammen gjør dette

dem sårbare også når det gjelder andre utviklingsområder. Eksempler er psykisk helse,

livskvalitet og psykososial utvikling.

Det meste av forskningen på barn med hørselstap dreier seg om barn med store hørselstap og

barn med cochleaimplantat (CI). Det er mindre kunnskap om den store gruppen moderate tap.

Med innføring av hørselsscreening oppdages disse barna tidligere, og det er behov for

kunnskap om utviklingen til denne nye generasjonen barn med moderate hørselstap.

Et slikt område er emosjonsforståelse. Å gjenkjenne, kunne diskriminere mellom egne

emosjoner, vite hvorfor emosjonene utløses og hvordan man kan forholde seg til emosjonene,

er viktig for barns psykososiale utvikling. Dette påvirker blant annet atferdsvansker, angst og

depresjonssymptomer. Forskning viser at barn med større hørselstap kan ha en forsinket

utvikling av emosjonsforståelse. Noe av dette kan sees i sammenheng med forsinket

språkutvikling. I tillegg spiller andre faktorer inn, som at samspillet mellom foreldre og barn

med hørselstap kan synes å skille seg fra det man ser hos barn med normal hørsel.

 

Prosjektets målsetting: Studien vil besvare følgende forskningsspørsmål:

1) Er emosjonell forståelse hos 4 år gamle barn med moderate hørselstap forskjellig fra den vi

ser hos barn med normal hørsel?

2) Er samspillet mellom foreldre og barn med moderate hørselstap forskjellig fra samspillet

med barn med normal hørsel?

3) Hvordan samvarierer emosjonell forståelse, språkutvikling, foreldre barn-samspill og

hørselstap?

 

Metode: Minst 25 barn med moderat hørselstap, alder 4 år, vil rekrutteres til studien.

Emosjonsforståelse vil måles med Test of Emotion comprehension (TEC), språktester som

brukes er Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT-III) og Test of the reception of grammar

(TROG-2). Disse tre testene administreres direkte med barnet. Foreldre barn-samspill vil

filmes, og skåres med Emotional Availability Scales (EA Scales). Foreldrene vil fylle ut

Parenting stress index (PSI) og Perception of child’s emotion comprehension (TEC-p).

Verktøyene som brukes er de samme som brukes i Tidlig Trygg i Trondheim, en prospektiv

populasjonsstudie som kartlegger 1000 fireåringer i Trondheim. Ved å bruke de samme

verktøy og prosedyrer vil data fra Tidlig Trygg-studien tjene som kontrolldata.

Det er også opprettet kontakt med dr. Rieffe ved universitetet i Leiden, Nederland, som er

sentral i forskning på emosjoner og hørselstap. Her er det mulighet for samarbeid gjennom

veiledningsforhold eller erfaringsutveksling.

 

Vitenskapelig betydning: Med hørselsscreening oppdages moderate tap tidligere, og det

mangler evidensbasert kunnskap om hvilken grad og type oppfølging som er hensiktsmessig.



Studien vil kunne si noe om risiko for forsinket emosjonell utvikling, og vil legge føringer for

omfanget og innholdet i oppfølgingen til foreldre og barnehager. Emosjonell forståelse kan

læres, og samspill mellom foreldre og barn kan endres. Dersom det viser seg at dette er en

risiko for forsinket emosjonsforståelse hos målgruppen, til tross for dagens screening og tidlig

intervensjon, er det et stort potensiale for å forebygge denne utviklingen. I tillegg til de med

medfødte tap vil funnene også være av betydning for den store gruppen barn med

mellomørevansker, som fører til midlertidige moderate hørselstap.

 

Framdriftsplan: PhD-programmet til psykologisk institutt, NTNU, skal gjennomføres. I tilegg

til studien skal et opplæringsøp tilsvarende ett semester gjennomføres, samt veiledning og

dokumentasjon i form av halvårlige rapporter. Avhandlingen vil bestå av tre artikler samt en

kappeartikkel.

2014:

Opplæringsløp knyttet til PhD-programmet

Detaljplanlegging av prosedyre, i samsvar med protokollen til Tidlig Trygg i Trondheim

Rekruttering av informanter, opplæring i verktøy som brukes

2015:

Datainnsamling, skåring og analyse

Ferdigstille artikkel 1

2016:

Ferdigstille artikkel 2 og 3, kappeartikkel

Populærvitenskapelig artikkel, i tråd med Extrastiftelsens føringer
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