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Lyttetrening etter CI

Forsida

Lyttetrening etter CI er ment som en veileder for pedagoger som skal drive
opplæring av personer som har fått et cochleaimplantat.
Programmet har både teoretisk og praktisk informasjon.
Vi har prøvd å gi den informasjonen vi selv opplevde behov for da vi gikk i
gang med våre første CI-brukere. I tillegg har vi spedd på med eksempler og
tanker fra egne erfaringer.
Både kartlegging og lyttetreningsoppgaver er dokumentert med videoopptak.
På denne måten håper vi du enkelt kan få tips om treningsoppgaver og
gjennomføringen av disse.
Marion Eriksen og Kari Endal Neeb

Gutten
sykler

Gutten...
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Forord
«Lyttetrening etter CI» kommer som en «oppfølger» til
dataprogrammet «CI hva du hører», som igjen bygger
på Geoff Plants, «Auditrain», som vi tilpasset til Norsk i
2005. Både «Auditrain» og lyttetreningsprogrammet
«CI hva du hører» er grats tilgjengelig via Statped.
«Lyttetrening etter CI» er ment som en veileder til
pedagoger som skal drive lyttetrening med brukere
som har fått et cochleaimplantat (CI). Veilederen vil
være mest til nytte for dem som har jobbet lite med
hørsel og lyttetrening fra før.
For å gjøre veilederen så praktisk som mulig, har vi
valgt å illustrere oppgaver med videoeksempel med
kommentarer til den enkelte øvelse.
Ved å bruke innholdsfortegnelsen til venstre, vil en
lett kunne finne fram til det temaet en ønsker mer
informasjon om.
Vi har prøvd å samle all den informasjon som vi selv
har opplevd å ha nytte av i arbeidet med brukere av
CI. I tillegg har vi tilført våre egne erfaringer. Vi står
derfor selv ansvarlige for de feil og mangler en måtte
finne.

Lyttetrening etter CI
Fagansvarlig:
Marion Eriksen
Kari Endal Neeb
Deltagere på video:
Tone Ervik
Kristin Antonie Hansen
Marion Eriksen
Kamera:
Henning Andersen
Marte Trætli
Tone Ervik
Klipping:
Marion Eriksen
Tone Ervik
Layout:
Henning Andersen
Prosjektledelse:
Olle Eriksen
Marion Eriksen

Vi takker alle ved Møller-Trøndelag kompetansesenter
som har bidratt underveis i produksjonen.
Møller-Trøndelag kompetansesenter, januar 2012
Marion Inderberg Eriksen og Kari Endal Neeb
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Lyttetrening etter CI

Fakta om hørsel
Hørselen er en av våre fem sanser. Øret består av
det ytre øret, mellomøret og det indre øret, cochlea.
Hørselsnerven går fra det indre øret til hjernen til de
områder i hjernen hvor auditive signaler tolkes.
Hørsel oppstår først når lyden kommer fram til
hjernen via det indre øret og hørselsnerven.
Forenklet kan det beskrives slik: Lydbølgene fanges
opp av øremuslingen, ledes inn i øregangen og
trommehinnen settes i bevegelse. Svingningene
forplanter seg gjennom ørebenskjeden - hammeren,
ambolten og stigbøylen - til det ovale vindu i det indre
øret. Væsken i sneglehuset settes i bevegelse, noe
sansecellene inne i sneglehuset registrerer. Det utløses
elektriske signaler (nerveimpulser) som sendes til
hjernen gjennom hørselsnerven. I hjernen oppfattes
nerveimpulsene som lyd, der de blir tolket og forstått.

•

Det ytre øret: Øremuslingen og øregangen inn til
trommehinnen.

•

Mellomøret: Trommehulen med ørebenskjeden
inn til det ovale vindu.

•

Det indre øret: Sneglehuset og hørselsnerven
med nervebaner opp til hjernen.

Hørselen gir oss mulighet til å utvikle talespråk. Vi
får informasjon og kunnskap gjennom hørselen og
informasjon om alle lyder rundt oss. Den formidler
viktige varslingssignaler slik at vi oppfatter farlige
situasjoner, som for eksempel trafikk og brannalarm.
Musikk og sang er også noe vi opplever gjennom
hørselen, og hørselen kan fortelle oss hvilke
sinnsstemninger andre er i. Gjennom stemmehøyde,
intonasjon og rytme kan vi i mange tilfeller høre om
personer er glade, sinte eller lei seg. Med et hørselstap
mister vi mye av dette. Et hørselstap kan medføre
store utfordringer i dagliglivet, i hjemmet, på skolen, i
arbeidslivet og i fritiden.
Nedsatt hørsel er en skjult funksjonsnedsettelse som
forekommer i alle aldersgrupper. Ca. 10 - 12 % av
befolkningen har en eller annen form for hørselstap.
Hvilke konsekvenser dette får for den enkelte er
avhengig av type og grad av hørselstap. Den største
utfordringen er knyttet til kommunikasjon. For mange
kan det være vanskelig å delta aktivt i samtaler.

Hentet fra: www.medisan.no

Nedsatt hørsel kan skyldes et mekanisk hørselstap,
det vil si at det kan være en misdannelse, en skade
eller sykdom i det ytre øret eller i mellomøret. Det
kan for eksempel være ørevoks som tetter øregangen,
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Fakta om hørsel

Lyttetrening etter CI

kalkdannelse på ørebenskjeden, infeksjoner eller hull i
trommehinnen.

problematisk i lydmiljøer med mye bakgrunnsstøy og
mange samtalepartnere.

Et slikt hørselstap er ikke større enn ca. 60 dB, men
det vil likevel kunne påvirke talespråkutviklingen. I
de fleste tilfeller av mekanisk hørselstap kan skaden
utbedres ved medisinering eller operativt inngrep.

Nevrogene hørselstap kan sjelden behandles med
medisiner eller kirurgiske inngrep, men et godt
tilpasset høreapparat vil for de fleste være et godt
hjelpemiddel til å oppfatte lyd.

Nedsatt hørsel kan også skyldes det vi kaller
sensorinevrogene hørselstap. Da sitter skaden enten
i det indre øret, i hørselsnerven fra det indre øret til
hørselssenteret i hjernen, eller i selve hørselssenteret
i hjernen. Hvis det er slik at sansecellene (hårcellene)
i det indre øret er skadet, skjer det lite eller i verste
fall ingen overføring av lydimpulser. Kvaliteten på det
lydbildet som i tilfelle blir overført, vil avhenge av hvor
stor skaden er. Noen lydfrekvenser vil være hørbare,
noen vil være forvrengte og andre vil ikke overføres
i det hele tatt. Den vanligste årsaken til slikt tap er
aldringsprosessen.
Arvelige faktorer kan gi utslag på alle alderstrinn,
men spesielt i alderdommen. Aldringsprosessen
fører til at hørselen gradvis blir nedsatt. Hørselen for
lyse toner reduseres først samtidig som lydbildene
har en tendens til å bli forvrengte. Mange blir også
overfølsomme for sterke lyder.
Sykdommer som Meniérès sykdom samt ototoktiske
medisiner kan også gi nevrogene hørselstap.
Støypåvirkning, som skader hørselen i ung alder,
merkes ofte ikke før en blir eldre, og hørselen svekkes
ytterligere av andre årsaker. En skiller gjerne mellom
impulstap, skudd eller smell, og hørselstap preget
av langvarig støypåvirkning. Støyskader gir redusert
evne til å oppfatte de lyseste tonene. Det er særlig
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Lyttetrening etter CI

Audiogram
Vi kan måle hørselen, eller det som er igjen av den.
Det gjør vi ved hjelp av et audiometer, enten på
høresentralen eller hos en privat audiograf.
Resultatet tegnes inn på et audiogram. Tallene øverst
på audiogrammet fra 125 til 8000 forteller oss hvor
mange svingninger lyden gjør per sekund. Dette kaller
vi frekvens eller hertz (Hz). 125 svingninger gir en dyp
tone, eller en basstone. 1000 svingninger per sekund
er i mellomtoneområdet. Mens 8000 svingninger
gir en høy lyd som en skarp fløyte. Det viktigste
frekvensområdet for tale er mellom 125 og 8000
hertz.
Tallene nedover på audiogrammet fra minus 10 til 130
forteller hvor kraftig lyden er, og det kaller vi desibel,
dB. Fra minus 10 til 20 dB kalles normal hørsel.
Hvis lyden må være sterkere enn 20 dB på de ulike
frekvensene for at vi skal kunne høre dem, har vi et
lite hørselstap. Og jo kraftigere lyden må være for at vi
skal kunne høre den, jo større hørselstap har vi.

Hentet fra:
http://www.hooah4health.com/environment/hearingnvision/hearingTest.
htm

Referanser
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Lyttetrening etter CI

Audiogram
Vi bruker sirkler for å markere hørselen på høyre øre
og kryss for venstre øre. Her ser vi hørselskurven for
normal hørsel på begge ører.

Hentet fra www.hearing.com.au

Nedenfor er det tegnet inn en «talebanan» eller
«språklydsbanan», dvs. talefrekvensområdet. Den
viser oss hvor de forskjellige talelydene er plassert
i forhold til frekvenssammensetning og styrke. G
refererer til grunntone, V til området for vokalene,
SK til området for de stemte konsonantene og UK til
området for de ustemte konsonantene i språket vårt.

“Talebananen” indikerer hvor de forskjellige talelydene
er plassert i audiogrammet, ved vanlig samtale på 1 - 2
m avstand.
G

Grunntoneområde

V

Vokalområde
(A-E-I-O-U-Y-Æ-Ø-Å)

SK

Område for stemte konsonanter
(B-D-G-R-L-N-M-J-V)

UK

Område for ustemte konsonanter
(P-T-K-S-F-SJ-KJ)

Evnen til å oppfatte konsonantene, altså de
språklydene som har størst betydning for
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Audiogram

Lyttetrening etter CI

taleoppfattelsen, svekkes først ved støyskade og
aldersbetinget hørselssvekkelse.
Når det gjelder CI, trenger vi mer informasjon fra
«talebananen» for å forstå hvorfor noen hører
bedre enn andre, samt hvorfor de blir så påvirket av
bakgrunnsstøy. Et spektrogram er et tredimensjonalt
diagram som viser tidsutvikling av frekvensinnholdet
i et signal. Et spektrogram er godt egnet for å vise
talesignaler, fordi talesignaler er i bevegelse, dvs.
spektralinnholdet endrer seg over tid. En formant er
en frekvenstopp i en talelyd, som skyldes resonanser i
ansatsrøret. Formantene betegnes vanligvis F1, F2 osv.
og kan sees som mørke linjer i et spektrogram. Tungen
deler ansatsrøret i to deler, fremre knyttet til F2. Bakre
knyttet til F1.
Vi snakker om formanter i forbindelse med vokaler.
Konsonanter har energimaksima.

Hentet fra: http://www.nrk.no/kanal/nrk_p2/1.7472661
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Audiogram

Lyttetrening etter CI

Når vi ser i «talebananen» under, ser vi
formanttoppene gjengitt på de forskjellige frekvensene
hvor de oppstår. Det betyr at vi for eksempel finner
igjen m lyden både i det nasale området ved ca.
350 Hz og opp i området ved 4000 Hz. Formantene
og energimaksima befinner seg på flere frekvensområder og kan bidra til å forklare hvorfor noen lyder
er så vanskelige å skille i et CI.

Referanser
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Audiogram

Lyttetrening etter CI

Videre ser vi hvordan formantene strekker seg over
hele frekvensbåndet, vi finner vokalen /e/ i engelsk
bet, med formanter på 530/1840/2480/ Hz.

Formant frequencies for common vowels in American English (from
Peterson and Barney, 1952)
Hentet fra; http://cnx.org/content/m15459/latest/

I tillegg kommer faktorer som koartikulasjon.
Taleapparatet innstiller seg på et artikulatorisk trekk
som skal følge etter den enkelte lyden. Koartikulasjon
er en endring i fonemartikulasjon og akustisk
realisering pga. innflytelse av andre lyder i samme
ytring. Mest effekt på koartikulasjon har nabolyder.
Artikulatorposisjonen kan ikke forandres uendelig
raskt. Det medfører at vi må stille inn taleorganet
for den enkelte lyd på forskjellige måter avhengig
av hvilken lyd som kommer etterpå. Munnen vil ha
forskjellig posisjon når vi skal si m-lyden i “mil” framfor
i “mål”. Når vi skal si mil, vil m-lyden lages ganske likt
som om vi bare skulle produsere en “m”. Leppene er
lukket, og vi kan raskt åpne opp for i-lyden i “mil”. Når
vi skal stille inn munnen til å si “mål” vil leppene være
lukket, men mye mer avrundet og nærmere

enn posisjon som vi trenger for å si “å”. Kvaliteten
til m-lyden i “mil” vil nok være nærmere den
opprinnelige kvaliteten i en ren m-lyd, enn kvaliteten
til m-lyden i “mål”.
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Hva er et cochleaimplantat (CI)
Et cochleaimplantat er et høreapparat som
opereres inn i det indre øret. Via en mikrofon og
en liten datamaskin (mikroprosessor) formidler
cochleaimplantatet lyden til en elektrode som
er operert direkte inn i cochlea og ligger som en
ledning langs basilarmembranen. Denne elektroden
mangler isolasjon (har små hull) på ca. 20 steder,
dvs. at elektriske impulser kan “hoppe over” fra
disse punktene på elektroden til basilarmembranen
og hørselsnerven. Elektroden kan derfor gi direkte
elektrisk stimulering til hørselsnervefibrene for
20 ulike frekvensområder langs membranen. Hvis
hørselnervefibrene er i orden, kan hjernen lese av og
gjenkjenne lydmønsteret, men signalet blir litt grovere
og mer unøyaktig enn ved normal hørsel. De som er
operert, får altså ikke normal akustisk hørsel, men
«elektrisk» hørsel.
Cochleaimplantat er en
teknologisk nyvinning
med kort historie, og den
tekniske utviklingen har
vært rivende.

Årlig får nærmere 200 personer i Norge operert inn
cochleaimplantater. Selv om et cochleaimplantat
er dyrt, viser kostnad-nytte-analyser at det er
regningssvarende for samfunnet.

Lyttetrening etter CI
Hvordan fungerer et CI:

Hentet fra www.mollerstrommedical.no

1.
Lyden fanges opp av en mikrofon og omformes
til et elektrisk signal.
2.
Signalet digitaliseres og kodes (omformes) i
taleprosessoren.
3.
Dette signalet sendes via ledningen til senderen
som så overfører det til mottakeren under huden.
4.
Mottakeren leser signalene og sender dem til
elektrodene i sneglehuset.
5.
Hver elektrode avgir så elektriske pulser. Disse
stimulerer sanseceller og hørselsnerven.
6.
Høresenteret i hjernen reagerer på disse
impulsene og tolker dem som lyd. Alt dette skjer like
raskt som i et normalthørende øre.

Referanser
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Hva er et cochleaimplantat (CI)

Lyttetrening etter CI

http://www.youtube.com/watch?v=-WA7-k_
UcWY?rel=0

Det er i utgangspunktet ikke noen klare grenser for
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Hvem kan få CI?
hvem som er kandidater til CI og hvem som ikke er
aktuelle. Det må gjøres en individuell kartlegging og
vurdering.
Hvem som kan være aktuelle CI-kandidater har endret
seg med tiden, bl.a. fordi teknologien på CI har bedret
seg og man har gjort seg erfaringer. For de voksne var
det tidligere gjerne bare post-linguale døve som fikk
CI. Nå kan også prelinguale få vurdering i forhold til
tilbud om CI.
CI tilbys vanligvis når hørselstapet er så stort at en ikke
har nytte av vanlige høreapparater. Generelt kan det
være aktuelt å vurdere CI hvis hørselstapet er større
enn 70dB i gjennomsnitt på begge ører.
CI kan føre til en bedring i taleoppfattelse utover det
de beste høreapparatene i dag kan tilby. Det er derfor
viktig med en individuell vurdering som tar hensyn
til hørselstapets størrelse, hørselshistorien, utbytte
av høreapparat, stimulering med høreapparat, alder,
eventuelle andre handikap.
Det er ikke slik at et gitt audiogram/hørselsrest
vil kunne tilsi at man er kandidat til å få CI. En må
vurdere hvor mye lydstimulering øret har hatt med
høreapparat og hvordan personen utnytter sin
hørselsrest. Dette kan variere i forhold til de enkelte
personer. Noen hører og oppfatter ingenting med en
gitt hørselsrest, mens andre med samme objektivt
målte hørselsrest får med seg en god del og opplever
å ha utbytte av det de hører. For å kunne gjøre en
god nok individuell vurdering er det derfor viktig at
utredningsteamet har mest mulig opplysninger.

Lyttetrening etter CI
årsaken til hørselstapet, om det er arvelighet,
sykdom, progredierende tap eller ikke. Hvordan har
utviklingen vært og hvor stort utbytte har brukeren
hatt av høreapparat? Pasientens livssituasjon vurderes
også. Dersom pasienten lever i et hørende miljø uten
tegnspråkkompetanse, kan dette være en indikasjon
for tilbud om CI. Dersom samme bruker lever med lite
kontakt med hørende, kan vurderingen bli annerledes.
Alder må også være med i vurderingen, men det er
ingen begrensning i alder. Livskvalitet er ikke mindre
verdt om du er 80 år enn om du er 50 år, men det må
selvfølgelig vurderes opp mot personens helse. Det
er en omfattende operasjon, og det gjøres medisinske
vurderinger i forhold til om pasienten vil tåle en
slik påkjenning. En vurderer også om pasienten er
motivert for opptreningen etterpå, da denne er meget
krevende.
Hvor lang tid det er siden øret har vært stimulert
vil også kunne være med på å styre vurderingen.
Tidligere sa en at øret ikke måtte ha vært uten
stimuli de siste 7 årene. I dag vet vi at også døvfødte
vil kunne oppfatte noe lyd og ha utbytte av å høre
hverdagslyder som ringeklokker, at noen roper,
trafikkstøy ol. Hvem som får tilbud om CI har derfor
endret seg, og i dag er flere kandidater enn for
bare 5 år siden. Det gjøres alltid en individuell
helhetsvurdering.
Motivasjon er en meget viktig faktor som kan være
avgjørende for om pasienten får tilbud om CI eller
ikke. Pasienten må være motivert for CI, vite hva
det kan medføre, og ha realistiske forventninger
til utbyttet og være motivert for og i stand til å
gjennomføre lyttetrening.

Hørselshistorien er viktig for å kunne si noe om
Side 12

INNHOLD
Forsida
Forord
Fakta om hørsel og CI
Fakta om hørsel
Audiogram
Hva er et cochleaimplantat (CI)
Hvem kan få CI?
Utredning før CI
Lydpåsetting
Etter lydpåsetting
Lydopplevelsen
Faktorer som kan påvirke utbytte av CI
Hvorfor lyttetrening
Lover og rettigheter
Kartlegging
Hvorfor kartlegge?
Selve kartleggingen
Når stoppe?
Lyttetrening
Generelt om lyttetrening
Oppgaver på oppfattelsesnivå -1 -2 -3 -4 -5
Støtteøvelser
Skåring
Egentrening
Telefontrening
Radiotrening
Fremmedspråklige
Ny treningsperiode?
Generell informasjon
Reparasjonsstrategier
Kommunikasjonsstrategier
Taletempo
Artikulasjon og stemme
CI 1 og CI 2
Bakgrunnsstøy og tekniske hjelpemidler
CI og musikk

Hvem kan få CI?

Lyttetrening etter CI

Når pasienten har gjennomgått utredningen vil han
få tilbud eller avslag på CI. Ved tilbud kan pasienten
velge å takke nei.
Med mindre hørselstapet har vært sterkt
progredierende, må personen ha brukt høreapparat
på det øret hvor det er aktuelt med CI, dette for at
hørselsnerven skal ha vært stimulert. Kriteriene endrer
seg dog gjerne med praksis, og praksis varierer nok
også innenfor de tre sykehusene (Rikshospitalet i Oslo,
Haukeland i Bergen og St.Olavs i Trondheim.) som
opererer voksne i Norge.
Den endelige vurderingen om det skal tilbys CI, gjøres
i et tverrfaglig teammøte. Det skal være en samlet
individuell vurdering, hvor en tar hensyn til om
pasienten hører “for” godt, eller har hørt “for” dårlig
“for” lenge. Vil CI gi en vesentlig forbedring? Hva har
pasienten å vinne eller tape med CI? Er det medisinsk
forsvarlig å gjennomføre en operasjon? Er motivasjon
og realistiske forventninger tilstede? Er bruker
motivert for lyttetrening?

www.medel.com

www.cohlear.com

Referanser
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Utredning før CI
Det er fire faser på veien fra man
blir tatt inn på sykehuset for
utredning til man er igjennom
prosessen. Disse fire er:
Utredningen, selve operasjonen,
programmeringen av
lydprosessoren og til slutt rehabiliteringen. Implantatteamet på sykehuset består av kirurger, audiofysikere,
audiografer og audiopedagoger/logopeder. Det kan
også være aktuelt å involvere andre spesialister.
Før en operasjon må brukeren gjennom en utredning
bestående av en medisinsk og en pedagogisk del.
Implantat-teamet på sykehuset skal foreta tester
for å avgjøre om brukeren er aktuell kandidat for
cochleaimplantat.
Den medisinske delen består av en rekke
undersøkelser som; diverse hørselstester, medisinske
undersøkelser og CT- og i noen tilfeller MRIundersøkelser. Enkelte brukere må også igjennom en
forsøksperiode med bruk av høreapparat.
Den pedagogiske delen vurderer brukeren og dens
kommunikasjonsmuligheter.
Dersom alle undersøkelsene er tilfredsstillende vil
pasienten og pårørende få informasjon om situasjonen
og et tilbud om operasjon.
Det gjøres en mengde forskjellige undersøkelser for
å kartlegge om brukeren er kandidat for CI. Disse
omtales gjerne i epikriser fra sykehuset og kan derfor
være greit å nevne.
Rentone og taleaudiometri: Rentonemåling er den

Lyttetrening etter CI
vanligste metoden ved hørselsmåling. Ved hjelp av
audiometeret måles den minste lyd som kan oppfattes
(avleses i dB hearing level, HL) ved bruk av rene toner
for frekvensene 125-, 250-, 500-, 1000-, 2000-, 4000-,
8000 Hz. Enkelte mellomfrekvenser kan brukes i tillegg
(750-, 1500-, 3000-, 6000Hz). Resultatet tegnes ned i
audiogrammet. Taleaudiometri utføres med samme
utstyr som toneaudiometri, men i stedet for toner
brukes for det meste én-stavelsesord. Det avspilles 10
ord for hvert 10 dB nivå og personen gjentar. Vi får da
et svar på hvor godt en person klarer å oppfatte tale
ved forskjellige lydstyrker. Resultatet noteres på et
taleaudiogram.
IOWA testen er innleste setninger hvor bruker sitter i
lydtett rom foran en tv. Hver oppgave har lister med
20 setninger, med fra tre til åtte ord i hver setning.
Det spilles av en og en setning, opplest av forskjellige
personer. Pasienten gjentar, og det telles antall riktige
ord som er gjentatt. Resultat måles i prosent antall
riktige ord. Testen gjennomføres på tre ulike nivå:
Setninger med lyd og bilde, setninger bare med
bilde og setninger med bare lyd. Dette gjøres for å
vurdere hvor mye brukeren oppfatter, med og uten
munnavlesning, samt med og uten lyd.
Otoakustiske emisjoner(OAE) er en objektiv
hørselsmåling hvor vi tester funksjonen til det
indre øret. Det sendes små klikkelyder inn i øret
som kommer tilbake som målbare ”ekko” tilbake
til måleutstyret. Målingen er rask og smertefri.
Vibrasjonene som dannes i basilarmembranen ved
kontraksjon av de ytre hårceller gir en svak lyd som
kan registreres med en liten mikrofon i øregangen.
Denne lydresponsen kalles otoakustiske emisjoner.
Dette ekkoet kan oppstå spontant eller som respons
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Utredning før CI
på en tilført lydstimulus. OAE er bare et bevis på at
forholdene i mellomøret er tilnærmet normale og at
de ytre hårceller i cochlea fungerer som normalt.
Hjernestammeresponsaudiometri (ERA/BRA/ABR)
er en objektiv målemetode for å registrere hørsel.
ERA- Evoked Respons Audiometry, brukes både som
en samlebetegnelse på denne typen målinger, men
også av enkelte som et utrykk for at det er foretatt en
BRA- Brainstem Response Audiometry eller sagt på
en annen måte ABR – Auditory Brainstem Response.
Det måles elektriske signaler på hjernestammenivå
som respons på klikkelyder. Målingen er smertefri.
ERA undersøkelser er, i motsetning til otoakustiske
emisjoner, en terskelundersøkelse. Vi kan på denne
måten delvis bestemme en høreterskel. Målingen
skjer ved at vi setter en liten propp inn i hvert øre. I
tillegg plasseres det to elektroder på pannen og en
bak hvert øre (dvs. 4 elektroder). Via disse elektrodene
vil vi kunne registrere elektriske signaler på
hjernestammenivå når det stimuleres med klikkelyder
i forskjellig styrke gjennom øreproppene. ERA
målinger kan avsløre skader på cochlea, hørselsnerven
og hørselsbanene opp på hjernestammenivå.
Resultatet gir oss en gjennomsnittsterskel for
frekvensområdet 2-4000 Hz, og må korrigeres til dB
HL-verdier for bl.a. å kunne benyttes som bakgrunn for
høreapparattilpassing.
Hjernestammeaudiometri (ASSR) er en
frekvensspesifikk elektrofysiologisk målemetode.
Som stimulus brukes et lydsignal som representerer
et veldig avgrenset frekvensområde (et modulert
signal), slik at man kan studere flere slike
frekvensområder (smale områder) separat. Det
ferdige resultatet presenteres med antatte terskler

Lyttetrening etter CI
(med usikkerhetsangivelser) i et rentoneaudiogram
i frekvensområdet 250-8000 Hz. ASSR kan måles i
5dB trinn. En av de største fordelene med ASSR er
at grad av hørselstap ved forskjellige frekvenser kan
diagnostiseres mer nøyaktig, spesielt hos de med store
tap.
Tympanometri er en målemetode der bevegelse i
trommehinna og mellomøret måles ved at lufttrykket i
øregangen varieres.
Stapediusrefleksmålinger benyttes for å bedømme
om stapediusmuskelen i mellomøret trekker seg
sammen når et sterkt stimuli presenteres på et av
ørene. Denne målingen kan fortelle oss noe om grad
og type hørselstap. Akustiske reflekser kan gi oss nyttig
informasjon om forholdene i mellomøret, cochlea,
hørselsnerven og lavere deler på hjernestammenivå.
CT og eventuelt MRI gjøres for å sikre at forholdene i
øret og hodet for øvrig ikke indikerer problemer under
operasjonen.
Selve operasjonen, som gjennomføres med pasienten i
full narkose, tar ca. to til tre timer. Under operasjonen
legges selve implantatet på plass. Mottakerenheten
plasseres under huden, like bak øret til pasienten.
Elektroderaden, som er tynn og fleksibel, plasseres
inne i sneglehuset (cochlea). Mens brukeren fortsatt
er i narkose kan man måle implantatets elektroder ved
hjelp av NRT-målinger (Neural Response Telemetry).
Dette gjøres for å teste om implantatet virker som det
skal. Operasjonen er standard prosedyre og innebærer
lite risiko. Det inkluderer risiko ved anestesi, infeksjon
eller risiko forbundet med generell ørekirurgi, som for
eksempel skade på ansiktsnerven, ømhet rundt øret
og smak- og balanseforstyrrelser. Noen blir dessverre
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Utredning før CI

Lyttetrening etter CI

plaget med Tinnitus etter operasjonen, mens andre er
så heldige å bli kvitt problemer med Tinnitus. Det er
ganske vanlig at en blir svimmel den første perioden
etter operasjonen. De fleste blir bedre og kvitt
svimmelheten i forkant av lydpåsettingen.

Referanser
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Lyttetrening etter CI

Lydpåsetting
Når operasjonssåret er grodd, etter ca. fire til
seks uker, programmeres den ytre delen av
cochleaimplantatet, taleprosessoren. En pårørende
bør være med under tilpasningen. Det foregår over
en periode på 4 dager fordi brukeren trenger tid på
å tilpasse seg lyden. Pårørende er viktig for å hjelpe
bruker til å oppdage lyd, samt hjelp til å tolke hvor
lyden kommer fra og hva den er.
Før lydjusteringen går i gang, sjekkes implantatet. Man
måler impedans for å sjekke om elektrodepunktene
har den kontakten de skal ha og ikke er kortsluttet.
Man starter med å måle den minste strømstyrke
som ”høres” for noen elektroder. Brukeren gir da
beskjed om når han oppfatter at det er lyd i apparatet.
Deretter skrus lydimpulsen opp og en måler den
høyeste strømstyrke brukeren oppfatter uten at det
blir vondt eller ubehagelig. Deretter interpolerer man
for de elektrodene som ikke er målt og kommer på
denne måten fram til en profil som en jobber ut ifra.
Datateknisk ser en
måleprofil slik ut.
Den grønne linjen
viser nedre nivå for
oppfattelse av lyd,
mens den rød viser
øvre nivå. Man lager
så en profil som
ligger midt mellom
disse to, og
brukeren får gå ut
og prøve å oppfatte
lyd.
Noen har kanskje tatt for hardt i og må skru ned lyden

etter første dag, mens andre har vært forsiktige eller
litt redd for lyden og må raskt be om oppjustering.
Alle er forskjellige, og en må finne et godt nivå for
hver enkelt person. Pårørende oppfordres til å trene
på enkle oppgaver med bruker. Dette kan være kjente
navn, tallene fra 1-5, enkeltord, korte setninger, alt
etter hvor mye bruker oppfatter.
Noen opplever at de vil ha mer basslyd fordi det er den
de er kjent med, og oppfatter diskanten som veldig
høy og plagsom. Andre vil ha mye diskant fordi denne
lyden er ny og spennende. I løpet av de dagene som
justeringen pågår finner man et godt utgangspunkt for
hver enkelt bruker.
Ofte er utfordringen å komme nok «opp i lyd» til at
lyden blir nyttig. I begynnelsen opplever en å høre
mye, men forstå lite. Det er likevel ikke slik at jo høyere
lyd jo bedre forståelse av tale. Dersom lyden blir for
høy blir den “skrellende”. Sammenlignet kan vi si at om
lyden på radio skrues for mye opp, blir den forvrengt.
Dette oppleves på en måte også i CI’en.
Når brukeren får reise hjem har han som oftest 4
forskjellige programmer i prosessoren. P1 er som
oftest det lavest og p4 det høyeste. Han har da
mulighet for å gå opp i program etter hvert som
han blir vant. Mange brukere må oppfordres til å
skifte program, fordi de vil føle en ny styrke som en
belastning i begynnelsen. Hvor fort brukerne venner
seg til lyden vil variere. Dersom brukeren opplever
at han ikke hører lyder som han hørte i begynnelsen,
for eksempel fugler, klokka som tikker eller lignende,
er dette et signal på at hjernen trenger mer strøm for
å oppfatte de samme stimuli. Hjernen er blitt vant
med lyden og krever mer lyd for å oppfatte. Lyden må
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Lydpåsetting

Lyttetrening etter CI

derfor skrues opp. Dersom dette skjer når bruker har
prosessoren på p4, bør en ta kontakt med sykehuset
for å få framskyndet justeringen.
Generelt sett justeres det første gang etter en måned.
Deretter gjøres en individuell vurdering, noen får
en tre måneders kontroll, mens andre venter på
seks måneders kontroll. Det gjøres så en kontroll og
justering 1 år etter lydpåsetting og deretter 1 gang i
året.
Etter hvert som brukeren venner seg til lyden og
utvikler sine lytteferdigheter, kan man legge inn
mer avanserte program i CI’en. Man kan velge
å ha to forskjellige styrker i p1 og p2, og kanskje
et støyreduserende program i p3 og et program
tilpasset musikk i p4. Programmene som er
tilgjengelige vil variere ut fra hvilken type prosessor
de har fått. Utviklingen skjer i raskt tempo, og nye
programmer kommer stadig til. Vi finner det derfor
ikke hensiktsmessig å gå mer inn på de forskjellige
programmene her. Dersom din bruker har spesielle
programmer, oppfordres du til å ta kontakt med
sykehuset dersom du trenger mer informasjon om
programmene eller sjekke med leverandøren av
apparatet.
Dersom brukeren opplever stor endring i lyden, eller
noe ikke fungerer som det skal, må han ta kontakt
med sykehuset. For informasjon om feilsøking i
prosessoren viser vi til Kjell Grøndahl ved Haukeland
universitetssykehus.

http://www.n-t-a-f.org/EU09CIFeil.pdf

Det er meget slitsomt å få lyd på sitt CI, både fordi man
blir sliten av all støyen, men også fordi man bruker
mye mentale krefter på lydpåsettingen. Justeringen
er for mange en meget stor påkjenning. De er spente,
vet ikke helt hva de går til, opplever kanskje skuffelse
ol. Det kan derfor være nødvendig med sykemelding i
etterkant av lydpåsetting. En får sykemelding fra legen
på sykehuset for en periode. Videre er det fastlegen
som må skrive ut sykemelding. Mange fastleger har
liten kunnskap om CI og liten forståelse av hva som
kreves av pasienten som har fått CI. Vi har derfor laget
et skriv som vi sender til fastlegen der hvor pasienten
opplever behov for dette. Vi tar også kontakt med
fastlegen dersom dette er nødvendig.
Åpne legeskriv
Mange trenger en lang periode med sykemelding for å
Side 18

INNHOLD
Forsida
Forord
Fakta om hørsel og CI
Fakta om hørsel
Audiogram
Hva er et cochleaimplantat (CI)
Hvem kan få CI?
Utredning før CI
Lydpåsetting
Etter lydpåsetting
Lydopplevelsen
Faktorer som kan påvirke utbytte av CI
Hvorfor lyttetrening
Lover og rettigheter
Kartlegging
Hvorfor kartlegge?
Selve kartleggingen
Når stoppe?
Lyttetrening
Generelt om lyttetrening
Oppgaver på oppfattelsesnivå -1 -2 -3 -4 -5
Støtteøvelser
Skåring
Egentrening
Telefontrening
Radiotrening
Fremmedspråklige
Ny treningsperiode?
Generell informasjon
Reparasjonsstrategier
Kommunikasjonsstrategier
Taletempo
Artikulasjon og stemme
CI 1 og CI 2
Bakgrunnsstøy og tekniske hjelpemidler
CI og musikk

Lydpåsetting

Lyttetrening etter CI

kunne ha krefter til lyttetrening i etterkant. Hvor lang
sykemelding den enkelte trenger må avgjøres sammen
med brukeren, men enkelte har opprettholdt en viss
prosent sykemelding så lenge de går til lyttetrening for
å kunne konsentrere seg om denne og for å kunne få
fullt utbytte av slik trening. Behovet for sykemelding
vil også være avhengig av yrke. Personer som jobber
i støyfylte omgivelser trenger ofte lengre sykemelding
enn andre.

Referanser
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Lydopplevelsen
Etter en langvarig periode med svært nedsatt hørsel
kan det være en stor overgang å oppfatte lyd.
Målet er å finne et lydnivå som er mest mulig
behagelig.

Lyttetrening etter CI
virus, som for eksempel meningitt. (J.K.Niparko, 2000)
Sagt på en annen måte:
“Det vi gjør er å sette opp et signal i hørselsnerven
ved hjelp av en elektrode. Når vi setter strøm på
metallringen, omringes den av et elektrisk felt, og når
den treffer en nerve så sendes et signal. Vi “bypasser”
sansecellene og stimulerer hørselsnervene direkte
ved å sette en elektrode inn i ett av hulrommene i
cochlea.” (Forelesning, Ole Tvete, 2010)
Etter en cochleaimplantasjon blir man ikke
normalthørende! Enkelt sagt har personen nå
“elektrisk” hørsel i motsetning til akustisk hørsel.
Det er svært individuelt hvordan lyden oppleves.
Lydopplevelsen kan variere fra ingen forståelse til full
forståelse av det aktuelle lydstimuli.

(J.K.Niparko: Cochlear Implants,2000)

I de fleste tilfeller er døvhet forårsaket av fravær eller
degenerasjon av de sensoriske hårceller i cochlea.
Illustrasjonen viser de anatomiske strukturene i et
normalt og et døvt øre. I det døve øret er hårcellene
delvis eller fullstendig borte, noe som avskjærer
forbindelsen mellom de perifere og sentrale auditive
systemer. Cochleaimplantatets funksjon er å omgå
hårcellene ved å stimulere direkte overlevende
nevroner i hørselsnerven. Vanligvis overlever/
eksisterer i det minste noen nevroner selv i tilfeller
med langvarig døvhet og selv i tilfeller forårsaket av

Rett etter lydpåsetting kan lyden for noen oppleves
som et lydkaos. Man hører lyder, men er ikke i stand
til å tolke lydene. Tale kan for noen oppleves som et
rytmisk sus. Noen kan oppfatte et og annet ord ved
hjelp av munnavlesning. Beskrivelser av lyden, gitt
av brukere, enten det er tale eller omgivelseslyd, kan
være:
• Sprakende
• Summende
• Susende
• Som ringende klokker
• Som en høyfrekvent robotstemme
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Lydopplevelsen

• Som“Donald –Duck”-stemme
• Som om lyden er nede i en brønn eller tunnel.
• Som om når man er under vann
Ut fra slike beskrivelser er det ikke rart mange
opplever fortvilelse, skuffelse og at lyden er svært
annerledes enn forventet.
Andre har bedre opplevelser ved lydpåsetting. De kan
være positivt overrasket over lyden selv om den ikke
er slik de husket den fra tidligere. Bare det å oppfatte
sin egen stemme kan være en ny og god opplevelse.
Noen forstår ett til flere ord med eller uten støtte av
munnavlesning. Andre oppfatter hele setninger. Noen
få liker lyden fra aller første dag og opplever at det er
som å “skru på” en lyd som har vært borte en tid og
forstår stort sett alt som blir sagt i et rom med stille
omgivelser.

Lyttetrening etter CI
Hjernen skal etter hvert tilpasse seg de lenge
fraværende lydstimuli å lære og tolke lydinntrykkene.
Etter hvert vil lyden for de fleste høres mer “normal”
ut, noe som kan ta fra kort til lang tid. De aller
fleste brukere trenger, i følge Geoff Plant, hjelp med
strukturert lyttetrening for å «få tak på» talespråket.
En kan anvende et enkelt bilde på en gjengrodd sti
som må tråkkes opp igjen og igjen, gå opp “lydspor”
i hjernen, for at hjernen skal kunne tolke lydstimuli.
Hjernen må lære seg hvilke lyder som tilsvarer det
lydbildet man hadde før man fikk cochleaimplantat. Et
strukturert lyttetreningsprogram tilpasset den enkelte
brukers lytteferdigheter er veien å gå for “å tråkke opp
lydspor”.

Nina Valvåg Pedersen har beskrevet lydopplevelsen fra
høreapparat til CI slik:
Innsnevret hørselsfelt-og ”kikkert-hørsel”….Lukkende
og druknende.
Lyden blir sugd langt ned i dypet…. ned i avgrunnen.
Jeg får ikke lyden opp til overflaten og ut i den åpne
verden….
Utvidet….og opp til overflaten, og en nærmere
lydopplevelse.
Gjort voldsomt inntrykk i seg selv,
men jeg må bli kjent med landskapet.
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Faktorer som kan påvirke utbytte av CI
Det må være meget stor sannsynlighet for at
pasientens situasjon skal bli bedre etter implantering
enn før operasjon når en person innvilges operasjon.
Det er ikke alle faktorer som er forutsigbare. Evnen
til å forstå tale med CI krever at de sentrale auditive
nervebaner er i stand til å innkode, prosessere
og organisere de elektrisk stimulerte mønstre til
auditiv gjenkjennelse. (Niparko , 2000). De nevrale
mekanismer i hjernen, som kan være underliggende
for begrensninger i taleoppfattelse, er ikke
kontrollerbare. Degenerering av synapser under
langvarig døvhet kan være en faktor. Det er heller ikke
kjent hvilke deler av de auditive områder i hjernen
som er mest påvirket av døvheten. Hjernens plastisitet
kan også avta med økende alder.
Faktorer som kan påvirke utbyttet av CI kan også være
relatert til elektrodens plassering i cochlea. Dybden
på elektrodeinnføring i cochlea korrelerer med
taleoppfattelse (Blamey, 1992). Jo dypere innføring,
jo bedre kvalitet på språklydene(Tong, Clark, 1985).
Kort elektrodeinnføring, ved f.eks forbening av cochlea
etter meningitt, kan redusere antall tilgjengelige
elektroder og kan da gi redusert utnyttelse/lydbilde.
Dersom man ikke får nyttiggjort seg alle elektroder, vil
en elektrode måtte justeres slik at den må dekke et
bredere frekvensområde. Lyden vil da kunne oppleves
mer «ullen». De enkelte lydene vil kanskje aldri bli like
distinkte som man kan oppnå dersom flere elektroder
fungerer.
Det hender også at den strømstyrken som skal til for
å gi et godt lydbilde forårsaker ufrivillig aktivering
av ansiktsnerven som ligger nært området for
stimuleringen. Rykninger i ansiktsnerven i takt med at

Lyttetrening etter CI
noen snakker til en, er ikke behagelig, og strømstyrken
må reduseres.
Hvilke strategier som benyttes i taleprosessorene i de
ulike fabrikater ser ikke ut til å utgjøre noen statistisk
forskjell på lydoppfattelsen og kan dermed ikke være
prediktor for utbyttet på nåværende tidspunkt. (Green
et al, 2007).
Faktorer som er relatert til hjernen og dens
nervebaner, samt lydtilpasningen, er faktorer som er
utenfor pedagogens rekkevidde. Valget av pedagogens
tilnærminger i lyttetreningsarbeidet og måten disse er
implementert på, kan være avgjørende for utbyttet av
implantatet.
Det er forsket på faktorer som skulle kunne forutsi
utbyttet av CI. Men det viser seg å være vanskelig
å kunne predikere med sikkerhet. Et større antall
studier har publisert motsigende resultater. Den
eneste faktoren som generelt er akseptert når det
gjelder å forutsi utbyttet av CI er døvhetens varighet
forut for implantasjon. Jo lengre en person har vært
døv før operasjon, jo dårligere vil sannsynligvis
taleoppfattelsen bli. Mange år uten auditiv stimulering
kan være et dårlig utgangspunkt (Green et al. 2007).
Et progredierende hørselstap med kort tid som døv
kan være et godt utgangspunkt (Tvete, 2010.).
Alder korrelerer ikke med taleoppfattelse. En eldre
person kan få god taleoppfattelse. Mye avhenger
av personens hørselshistorie forut for implantasjon.
Dette gjelder for de aller fleste, ung eller gammel.
Er brukeren rammet av mentale eller fysiske
sykdommer eller mangler motivasjon og krefter til
lyttetreningsarbeidet, kan resultatet bli mindre enn
optimalt.
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Faktorer som kan påvirke utbytte av CI
Det er heller ingen signifikant forskjell mellom kvinner
og menn når det gjelder utbytte.
Talespråklige forutsetninger avgjør også hvor mye
tale som er mulig å oppfatte. Har brukeren begrenset
talespråk, begrenser dette også oppfattelsen.
Personlighet og ikke minst motivasjon til aktiv
lyttetrening, både sammen med pedagog og på
egen hånd er av betydning for resultatet. Hjelp og
støtte fra nærpersoner bidrar til å holde oppe mot
og forventninger til at man skal kunne oppfatte mer
ettersom tiden går. Motsatt virker det på brukeren
om omgivelsene ikke er informert om eller ikke har
forstått hva det å få et CI innebærer.

Lyttetrening etter CI
(Blamey et al, 1992; Van Dijk et al, 1999).
I en studie av Green et al. 2007 refereres det forskning
fra perioden 1998 – 2002, hvor type implantat ikke har
betydning for utbyttet.
Det er nå utviklet hørselsrestbevarende implantater,
såkalt elektrisk akustisk stimulering, EAS, som med
tiden vil være aktuelle for noen brukere og som med
stor sannsynlighet vil få stor betydning for utbyttet.

Hvorvidt kognitive evner har
sammenheng med utbyttet av CI er
undersøkt med forskjellige resultater.
En studie (Gantz et al.1988) fant at
kognitive evner ikke var assosiert
med utbyttet av implantatet, mens en annen studie
fant at kognitive evner var svakt korrelert med utbyttet
av implantatet (Waltzman et al, 1995).
Evne til å trekke ut og raskt prosessere sekvensielt
ordnede signaler har vært relatert til et godt utbytte
av cochleaimplantatet (Gantz et al.1993; Knutson et al,
1991).
God ferdighet i munnavlesning har vært undersøkt
som en mulig faktor som kan forutsi utbyttet av
CI. Noen studier sier at dette er en faktor (Gantz
et al,1993; Summerfield and Marshall, 1995;
Waltzman et al, 1995), mens andre mener god
munnavlesningsferdighet ikke betyr noe for utbyttet
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Hvorfor lyttetrening
Et cochleaimplantat er et økonomisk
krevende prosjekt. Selve implantatet og
den ytre delen koster ca. 250 000 kr. Som
man kan slutte av beskrivelsene av de
ulike lydopplevelser like etter lydpåsetting,
er ikke jobben gjort med selve cochleaimplantasjonen.
Det medisinske personalet betoner sterkt
nødvendigheten av at brukeren mottar lyttetrening i
kortere eller lengre periode etter lydpåsetting for å få
optimalt utbytte av en så kostbar operasjon.
Noen få personer med CI får umiddelbart eller kort
tid etter lydpåsetting god taleoppfattelse. Er det da
nødvendig at en pedagog bidrar med strukturert
lyttetrening? Noen vil kanskje argumentere med at
bare personer med store vansker med lydoppfattelse
har behov for lyttetrening. Kan ikke brukere med
god taleoppfattelse finne ut av dette selv med den
treningen de får i naturlig kommunikasjon? Geoff
Plant (G.Plant,forelesning 2008) mener at alle
voksne med CI kan dra nytte av noe intervensjon.
Dette er også vår erfaring. Selv for de som har god
taleoppfattelse kan overgangen til den “nye” hørselen
være vanskelig. Denne kategori brukere kan trenge
bekreftelse på at de oppfatter godt. Etter døvhet av
kortere eller lengre varighet med en kommunikasjon
full av misforståelser og usikkerhet, kan brukeren ha
behov for å få hjelp til å stole på den nye hørselen.
Dokumentasjon i form av skåringer på ulike øvelser
kan bidra til å styrke brukeren på at taleoppfattelsen
er god. Strukturert trening i støy kan styrke brukerens
funksjon ytterligere. Noen i denne kategorien kan også
trenge hjelp til å endre sine kommunikasjonsstrategier.
Brukere med særlig god taleoppfattelse trenger
nødvendigvis ikke langvarig trening. Erkjennelsen av

Lyttetrening etter CI
hvor lite man har hørt før implantasjonen kan for noen
utløse behov for hjelp fra psykolog.
Brukere har ulike vanskegrader med oppfattelse på
språklydsnivå, ordnivå og setningsnivå. De trenger
lyttetrening av kortere eller lengre varighet for å
optimalisere utbyttet av CI og forbedre eventuelle
uheldige kommunikasjonsstrategier forårsaket
av døvheten. Ved alle grader av lytteferdighet vil
dokumentasjon i form av skåringer vise fremgangen
de gjør, og brukeren kan få tips til hvordan egentrening
kan utføres. For mange bidrar møtet med pedagogen
til å opprettholde motivasjonen i en mer eller mindre
kaotisk lydverden.
Lyttetreningen bør ideelt sett begynne uken etter
lydpåsetting. Bruker har da størst behov for støtte
og hjelp til motivasjon. Brukeren kan ha manglende
problemløsende perspektiv fordi de nye auditive
erfaringene og følelsene er i fokus. Noen har behov
for to timer ukentlig hos pedagogen de første ukene,
avhengig av den mentale støtten de trenger og
personlig situasjon. Er brukeren svært frustrert over
lyden, eventuelt lever alene og har begrenset sosialt
nettverk, kan møtet med pedagogen to ganger i uken
være å anbefale. Ellers kan en time i uken være greit.
I den første tiden etter lydpåsettingen rekker brukeren
ofte å erfare at lyden “utvikler” seg mellom hver time.
Generelt bør man ta høyde for at brukeren har behov
for 25 – 30 timer med lyttetrening. Noen trenger
mer, andre mindre. Noen brukere føler behov for en
ny periode med trening etter å ha gjennomført et
“vanlig” lyttetreningsforløp.
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Lover og rettigheter

Lyttetrening etter CI

Opplæringsloven hjemler retten til opplæring ut fra
særlige behov. Opplæringsloven § 4A-2 annet ledd.
Rett til spesialundervisning på grunnskolens område –
sier:
Vaksne som har særlege behov for opplæring for
å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande
dugleik, har rett til slik opplæring.
I Odelstingsprp. nr. 44 (1999 – 2000) kommenteres
det at: Føresegna opnar også for re-læring av
grunnleggjande kommunikasjonsdugleik og
gunnleggjande lese- og skrivedugleik.
Lyttetrening etter CI må kunne sies å falle inn under
grunnleggjande kommunikasjonsdugleik.
Lov om folketrygd § 5-10. Behandling for språk- og
taledefekter
Trygden yter stønad til dekning av utgifter
til undersøkelse og behandling for språkog taledefekter hos logoped og
audiopedagog.
Det er et vilkår for rett til stønad at medlemmet er
henvist fra lege. Behandlingen må være av vesentlig
betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne.
Trygden yter stønad til privatpraktiserende logopeder/
audiopedagoger. Har kommunen et tilbud ytes ikke
stønad.

Referanser
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Hvorfor kartlegge?

Lyttetrening etter CI

Når bruker kommer til pedagog for første gang bør det
gjennomføres en kartlegging, som
skal danne grunnlag for den
treningen vi skal gå i gang med. Vi
må på forhånd finne ut om det er
behov for tolk, eller om bruker
munnavleser som støtte til sitt CI.
Sykehuset kan gi informasjon om
hvordan de løste samarbeidet, eller vi kan be bruker
om å bestille tolk ved behov. Etter hvert som bruker
og pedagog blir bedre kjent og bruker får bedre
utbytte av sitt CI, kan tolk ofte bli overflødig.

begynnelsen. De opplever kanskje lydinntrykkene
som et eneste kaos, og dersom man går for lenge
med denne følelsen, vil det virke negativt inn på
den videre utviklingen. Bruker trenger tidlig objektiv
informasjon om hva og hvor mye han hører. Målet
er at bruker raskt etter lydpåsetting skal oppleve
noe utbytte av lyd, slik at motivasjonen øker, og det
åpnes for mange gode opplevelser med CI. Mange
gode lytteopplevelser vil virke positivt inn på den
enkeltes utvikling, mens opplevelsen av kaos og at
lyden er slitsom vil demotivere bruker og forlenge
øvingsperioden.

Dersom det er behov for tolk, må pedagogen være
tydelig til tolken på hva som skal tolkes. Generelt sett
tolkes alt av samtale, og instruksjoner til oppgavene.
Selve oppgavene tolkes ikke. Da er det visuell støtte
i form av tekst/bilde som gjelder, eller kun auditiv
informasjon. Man må sette av noe ekstra tid der
det er behov for tolk. Spesielt hvis det er tolk for en
døvblind eller fremmedspråklig bruker vil det være
behov for ekstra tid. Disse brukergruppene vil kanskje
bli ekstra slitne, noe som tilsier at vi må legge inn
pauser i treningen.

De fleste video-opptak av lyttetreningsøvelsene
inneholder ganske omstendige instruksjoner til bruker.
Den som har CI vil i de fleste tilfeller til å begynne
med ikke ha god nok taleoppfattelse til å få med seg
så mye ordbruk. Instruksjonene er ment som en
grundig beskrivelse av oppgavene til mottaker av
dette programmet. I direkte arbeid med brukeren
er det viktig å redusere talestrømmen og gi korte
instruksjoner.

Hovedhensikten med å gjennomføre en kartlegging
er å få kunnskap om på hvilket lytteferdighetsnivå
bruker befinner seg. Ut fra dette bør man kunne
planlegge og tilrettelegge et treningsløp med oppgaver
hvor bruker til enhver tid befinner seg i flytsonen for
videre utvikling. Det skal alltid være samsvar mellom
ferdigheter og utfordringer.
En anbefaler oppstart av kartlegging og trening
allerede uka etter lydpåsetting. Dette fordi mange
brukere ikke greier å sortere alle lydinntrykkene i
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Selve kartleggingen
Kartleggingen bør bestå både av anamnese og
konkrete lyttetreningsoppgaver. En bør sette av en og
en halv klokketime til utredningen.
Kartleggingsprøven som ligger i den norske utgaven
av “Auditrain” er gammel og i hovedsak hentet fra
Rikshospitalets gamle materiell. Den kan med fordel
erstattes eller forbedres etter ønske.
Anamnese og forventninger
De fleste pedagoger har fått papirer fra sykehuset hvor
det står en del om brukerens hørselshistorie. En bør
derfor sammen med bruker oppsummere det en vet
fra før, samt gi bruker anledning til å komme med sin
egen fortelling.
Det vil være nyttig å vite hvordan hørselen har utviklet
seg og eventuelt hvilke hjelpemidler bruker tidligere
har hatt nytte av.
En bør også få litt inntrykk av hvilke forventninger
bruker har til sitt CI, og ikke minst hvilke forventninger
han har til trening. Hvilke forventninger de pårørende
har er også greit å vite. Pårørende kan gjerne være
med på de første treningene og etter hvert en gang
i blant. Det er viktig at de pårørende får et innblikk i
hvor stor utfordring dette er for brukeren.
Pedagogen bør antyde hvordan en tenker å legge
opp treningen. Vi har erfart at 1-2 ganger i uka ofte
vil være tilfredsstillende dersom brukeren ikke er i
en skole hvor en kan tilrettelegge for korte daglige
treningsøkter.

Lyttetrening etter CI
spesifikk lyttetrening mellom timene, men en bør
anbefale at dette gjøres. Dette kan være oppgaver
som bruker får med fra timene, lydbok, tv, lesing fra
avisa ol.
Lyttetreningsoppgaver
Vi har funnet det hensiktsmessig å utarbeide et
sett oppgaver som vi første gang gjennomgår med
bruker. Oppgavene er plukket og satt sammen fra
en del gamle øvelser brukt ved Rikshospitalet, og
bygger på Geoff Plants teoretiske grunnlag. Den
kartlegging vi har brukt ligger som vedlegg til den
norske tilpasningen av Auditrain. All kartlegging
foregår uten mulighet for munnavlesning. Det stilles
i starten av kartleggingsprøven ingen krav til tolkning
eller gjenkjenning av ordene. Bruker skal kun forholde
seg til ordene som en lydpakke. En forventer av den
grunn at de aller fleste vil greie å gjennomføre de
første oppgavene i kartleggingsprøven. Mot slutten
av prøven vil det være oppgaver hvor brukeren må
tolke og kjenne igjen lydstimuli. Det er viktig med
raskt tilbakemelding til bruker om rett eller galt svar.
Vi tester et helt ukjent område for bruker, og han skal
da slippe å lure på hvordan det går. Det er bruker som
eier lytteferdigheten, og han har krav på å vite hvordan
den fungerer.
Alle oppgaver gjennomføres uten mulighet for
munnavlesning. Bruker ser enten ned i bordet, eller
snur seg bort, da med CI øret mot pedagogen, eller
pedagogen bruker broderiramme med tynt stoff som
slipper lyden gjennom. Dekk aldri munnen med et ark,
håndbaken eller tilsvarende. Det vil dempe lyden.

Pedagogen kan ikke forlange at bruker skal drive
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Selve kartleggingen

Lyttetrening etter CI

Lytt ut om to ord er like eller forskjellige.

Skjelne ord av forskjellig lengde.

Her sier pedagogen to ord og bruker skal bestemme
om det er to like eller to ulike ord som sies. De ulike
ordene i denne prøven har forskjellig lengde. Det
stilles ingen krav til at bruker skal tolke og oppfatte
ordene. Det kan være hensiktsmessig å markere for
bruker når du sier de to ordene.

Her skal bruker bestemme om det lengste ordet
sies først eller sist. Ordene varierer i lengde med en
forskjell fra 4 til 1 stavelser.
Identifisere ord etter stavelser.

Lytt ut om to ord er like eller forskjellige.

Her er det like lange ord som presenteres. Ved ulike
ord er det kun en lyd som er forskjellig.

Her leses tre ord i forskjellig lengde. En-, to- og
tre stavelsesord. Deretter gjentas ett av ordene.
Bruker skal bestemme om det var en-, to- eller
trestavelsesordet som ble gjentatt. Bruker har lista
foran seg. Denne oppgaven stiller ingen krav til
gjenkjenning eller tolkning av ord, kun gjenkjenning av
lydmønster.
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Selve kartleggingen

Lyttetrening etter CI

Høre kontrast mellom vokalene i/å/o.

Hvilket bilde passer til setningen.

Nå leses setninger, og bruker ser setningene foran seg.
To setninger leses, hvorpå den ene gjentas. Bruker
skal avgjøre hvilken som blir gjentatt.

Her får bruker se to bilder, og en setning blir lest.
Bruker skal på bakgrunn av det han hører prøve
å bestemme hvilket bilde jeg snakker om. Her er
det nok at bruker oppfatter et ord, evt. tror han
gjenkjenner et ord.

Konsonantanalyser/lydparlister med
S, N, D, T, G, P.

Forstår du hva jeg spør om?

Her skal bruker skjelne mellom to like lange ord
og lytte ut om konsonanten er tilstede eller ikke.
Brukeren har ordene foran seg og skal lytte etter den
enkelte lyden.

Enkle spørsmål stilles. Dersom bruker ikke får med
seg hele spørsmålet kan han gjengi de ordene han
oppfatter.
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Selve kartleggingen
Skjelne ord ut fra trykk. En setning leses, bruker har
setningen foran seg og skal avgjøre hvilket av ordene
som fikk et ekstra trykk.

Lyttetrening etter CI
Åpne kartleggingsprøven (pdf)

Spørsmål eller fortellende setning. Setninger leses
enten på en fortellende eller spørrende måte. Bruker
skal ut fra tonefallet avgjøre om de er bestemmende
eller fortellende.
Lings lyder. Lings lyder er lydene a, o, i, m, s og sj.
Disse lydene dekker til sammen hele frekvensområdet.
Dersom bruker oppfatter disse lydene, vet vi at Ci’en
fungerer og at han har en tilfredsstillende hørsel.
Vær oppmerksom på at vi her vurderer om bruker
oppfatter lyden, ikke tolker den. Vi stiller altså ingen
krav til at bruker skal skille m fra i, men oppfatte
at vi sier en lyd. Lydene må derfor presenteres i
forskjellig tonehøyde og med ulik lengde på pausen i
mellom. Dersom bruker registrerer når vi sier lyden
og markerer for å ha hørt, vet vi at apparatet fungerer.
Denne kartleggingen bør derfor gjøres med jevne
mellomrom, gjerne i begynnelsen av hver time. Etter
hvert som bruker får mer erfaring vil han lettere
oppfatte dersom det er noe galt med apparatet.

Referanser
Side 30

INNHOLD
Forsida
Forord
Fakta om hørsel og CI
Fakta om hørsel
Audiogram
Hva er et cochleaimplantat (CI)
Hvem kan få CI?
Utredning før CI
Lydpåsetting
Etter lydpåsetting
Lydopplevelsen
Faktorer som kan påvirke utbytte av CI
Hvorfor lyttetrening
Lover og rettigheter
Kartlegging
Hvorfor kartlegge?
Selve kartleggingen
Når stoppe?
Lyttetrening
Generelt om lyttetrening
Oppgaver på oppfattelsesnivå -1 -2 -3 -4 -5
Støtteøvelser
Skåring
Egentrening
Telefontrening
Radiotrening
Fremmedspråklige
Ny treningsperiode?
Generell informasjon
Reparasjonsstrategier
Kommunikasjonsstrategier
Taletempo
Artikulasjon og stemme
CI 1 og CI 2
Bakgrunnsstøy og tekniske hjelpemidler
CI og musikk
Referanser

Når stoppe?
Kartleggingsprøven blir vanligvis
gjennomgått i løpet av den første
timen du møter brukeren. Hvor
lang tid du har brukt på samtalen i
begynnelsen, vil ha betydning for
hvor sliten bruker er når du starter
kartleggingen. Dersom du
opplever at bruker fort blir meget
sliten kan det være lurt med en pause, evt. avslutte og
fullføre neste gang. Selv om du kanskje ikke kjenner
bruker så godt vil du se om han blir for sliten. Det er
mange belastninger for brukeren ved første møte.
Bruker kommer ofte til et ukjent sted med en ukjent
person, han må fortelle noe av sin historie, som for
mange kan være mentalt krevende. Han blir utsatt for
testing og ikke minst avkrevd konsentrasjon over lang
tid. Konsentrasjonen i seg selv kan være en utfordring.
Folk er ulike med hensyn til hvor lenge de greier å
være konsentrerte. En må derfor vurdere hvordan
brukeren mestrer situasjonen. Det viktigste er at vi får
et mest mulig realistisk bilde av brukerens ferdigheter.
Brukerne er veldig forskjellige, noen har hatt kortvarig
døvhet mens andre har hatt langvarig døvhet. Noen
bruker norsk talespråk, mens andre bruker norsk
tegnspråk. Noen er nervøse for å bli testet, mens
andre er nysgjerrige og spent på resultatet. Alt dette
vil ha betydning for resultatet og for når du avslutter
prøvene.
I utgangspunktet er det tenkt at alle tyve oppgaver
skal gjennomføres i hver delprøve. En ser likevel
behov for å vurdere dette ut fra den enkelte bruker.
Noen er raske med å svare og bruker derfor kort tid
på den enkelte deloppgave. Andre tenker mer og
bruker lengre tid. Dersom en som bruker kort tid

Lyttetrening etter CI
har alt riktig, kan en kanskje vurdere å stoppe etter
femten oppgaver. Samtidig krever det mindre av en
rask bruker å fullføre. Dersom en bruker har mange
feil og tydelig ikke hører forskjell på oppgavene, bør en
ikke drøye det alt for langt. Vurder etter den enkelte
bruker.
Til en viss grad er prøven lagt opp med stigende
vanskegrad, men brukerne er veldig forskjellige, så selv
om en velger å avbryte en oppgavetype, bør en prøve
de neste oppgavene. For eksempel vil oppgaven hvor
brukeren skal skjelne setninger med fokus på ulike
vokaler, kunne oppfattes vanskelig. De greier ikke
å forholde seg til det lydmønsteret du presenterer,
det blir for mange ord. Når du så går over til neste
oppgave hvor en skal skille konsonanter fra hverandre,
er det kun to ord de skal ta stilling til. Dette kan derfor
føles overkommelig.
Det er viktig å motivere brukeren til å prøve, samt å
stole på sin egen magefølelse. Dersom han mestrer
de første oppgavetypene og kanskje oppfatter noen
av ordene, er det sannsynlig at han vil kunne oppfatte
noen ord også i setningene mot slutten av prøven. Be
han konsentrere seg og lytte godt og prøve å skille ut
et ord eller to! Dersom han greier å bestemme bildet
ut fra at han oppfattet for eksempel ordet “kaffe”, eller
et ord han mener ligner på “kaffe”, så er det en stor
seier og en meget positiv opplevelse. Vi må ta vare
på disse positive opplevelsene og motivere for videre
mestring.
Oppfatter bruker noen ord slik at han greier å peke
ut enkelte riktige bilder, kan en gå videre med enkle
spørsmål. Om bruker ikke oppfatter spørsmålet, kan
han gjengi de ordene han oppfattet. Dersom bruker
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Når stoppe?
ikke greide å plukke ut riktig bilde ut fra setning, er det
lite trolig han greier å oppfatte setninger, så da kan
disse og resten av prøven droppes.

Lyttetrening etter CI
Lyttetreningsdelen er delt inn i oppgaver tilpasset de
forskjellige oppfattelsesnivåene.

De to siste oppgavetypene, «Skjelne ord ut fra trykk»
og «Fortellende eller spørrende setning», er meget
vanskelige. Vår erfaring er at prøven ofte blir avbrutt
etter spørsmålene. Dette fordi det er veldig få som
mestrer de to siste oppgavetypene, og fordi det er
meget viktig å gi seg mens mestringen er tilstede.
Det er mestring som gir videre motivasjon. De to
siste oppgavetypene kan eventuelt tas fram igjen
etter en tid, når bruker har fått mer lytteerfaring.
Erfaringsmessig ser en også at dette er oppgavetyper
som kan være vanskelige for brukere på et høyt
lytteferdighetsnivå. Vi har hatt brukere som har
gjenfortalt setninger med bakgrunnsstøy, uten å greie
å avgjøre trykk og tonefall.
Pedagogen må hele tiden gjøre en pedagogisk
vurdering av hvor og når en stopper en oppgave.
Det er viktig å få et bilde av på hvilket nivå bruker
befinner seg, men en må også opprettholde motet
hos de som strever mest. En må jevnlig komme med
tilbakemelding om framgangen, samt poengtere det
positive som skjer underveis. En av pedagogens store
oppgaver er å motivere brukeren og gi han troen på at
dette går bra. Positive opplevelser øker motivasjonen
og styrker utviklingen.
Ved å gjennomføre hele eller deler av prøven får en et
bilde av brukers lytteferdigheter og oppfattelsesnivå.
Hvordan pedagogen oppfatter brukers ferdigheter
vil være avgjørende for hvilke oppgaver en starter
treningen med.

Referanser
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Generelt om lyttetrening
Som en del av tilbudet om cochleaimplantasjon, er det
forventet at brukeren skal ta i mot lyttetrening
i etterkant av lydpåsetting for
å få fullt utbytte av
implantatet. Lydpåsetting
skjer 4-6 uker etter operasjon,
og en bør gå i gang med
lyttetrening så snart som
mulig etter lydpåsettingen. Vi
anbefaler oppstart i løpet av
påfølgende uke.
Det er kommunen som har ansvaret for at lyttetrening
kommer i gang og blir gjennomført. (Se kapittel om
Lover og regler under fanen “Etter lydpåsetting”.)
Det er ønskelig at lyttetreningen skjer sammen
med en audiopedagog, logoped eller en fagperson/
pedagog med erfaring/kompetanse på hørsel og
språk. I noen kommuner er ansvaret for lyttetreningen
lagt til voksenopplæringen i kommunen. Uansett
hvem kommunen gir ansvaret for opplæringen,
vil vedkommende kunne søke veiledning fra et av
Statpeds kompetansesentra på hørsel.
Når en skal gå i gang med lyttetrening er det mange
faktorer som må være på plass. Pedagogen som skal
styre lyttetreninga bør gjøre seg kjent med brukeren.
Det er viktig å kjenne til brukerens hørselshistorie og
hva som har skjedd under og etter lydpåsettingen.
Audiopedagogen på sykehuset har gjerne startet
litt lyttetrening, og det vil alltid være en fordel å ha
snakket med denne før en møter brukeren. En får da
en viss formening om hvor mye lyd brukeren oppfatter
og ikke minst hvordan brukeren opplevde det å
få koblet til lyd. Den beste informasjonen får man

Lyttetrening etter CI
selvfølgelig fra brukeren selv.
De som har vært tunghørte eller døve siden de
var barn vil kanskje ha erfaring med lytte- og
artikulasjonstrening hos logoped fra tidligere.
Opplevelsen kan for noen ha vært negativ. De har
opplevd utfordringer som med høreapparat har vært
vanskelige å mestre. Det blir derfor viktig at brukeren
skjønner at det som nå skal skje er noe helt annet.
Det vil nå være fokus på lyttetrening (ikke taletrening,
med mindre brukeren selv ber om det). Lyttetrening
vil være et tilpasset opplegg med mestring og det
å lage nye «lydspor» som mål. Brukeren skal hele
tiden være i fokus, og det MÅ være en sammenheng
mellom “krav” og “evner” for at brukeren skal holde
seg i flytsonen og oppleve en positiv utvikling.
Flytsonemodellen kan alltid være god å ha i tankene:

Fritt etter Csikszentmihaily 1982

Dersom kravene til brukerens lytteferdigheter ligger
langt over evnene, vil brukeren føle bekymring for
ikke å mestre og etter hvert i verste fall føle angst.
Dersom evnene overstiger kravene/utfordringene, vil
en oppleve kjedsomhet og i verste fall angst og motvilje
mot videre trening. Det er pedagogens store oppgave
alltid å sørge for at brukeren er i “Flytsonen”, hvor det
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Generelt om lyttetrening
er en god sammenheng mellom krav og evner.
Brukerne kan fra tidligere ha negative lytteerfaringer.
De har vært vant til ikke å oppfatte, vant til å misforstå
og har etter hvert lært seg til at de ikke kan stole på
egen hørsel. Denne innstillingen blir det nå viktig at de
klarer å løsrive seg fra.

Det å kunne stole på
hørselen, lytte til
magefølelsen, ha tro på at
en hører vil kunne medføre
mange nye positive lytteerfaringer. Det er derfor av
aller største betydning at
pedagogen til enhver tid
vet på hvilket
lytteferdighetsnivå
brukeren befinner seg.
Brukeren har en lang vei foran seg. For å opprettholde
motivasjonen må også brukeren vite hvordan han
presterer. Det er i begynnelsen veldig viktig med rask
tilbakemelding etter hver oppgave. Dersom man
gjennomgår en oppgave med flere deloppgaver, må
brukeren få tilbakemelding etter hver deloppgave.
Brukeren skal slippe å sitte og lure på om han mestrer
eller ikke. Etter hvert som bruker og pedagog blir
bedre kjent og bruker blir bedre kjent med sitt eget
lydbilde, kan en enes om tilbakemelding etter hver
oppgavetype, eller bare når det gjøres feil.
Jo mer aktiv brukeren selv er i forhold til å registrere

Lyttetrening etter CI
oppfattelse av lyd og utvikling av denne, jo lettere
er det å opprettholde motivasjon for trening. I den
norske tilpasningen av «Auditrain» er et av vedleggene
en arbeidsbok for bruker. Denne inneholder eksempel
på registrering av omgivelseslyder, samt generell
informasjon om hva som er viktig for å oppnå
optimale lytteforhold.
Hvor mye/høy lyd brukeren har fått ved siste justering
i forbindelse med lydpåsetting vil variere fra bruker
til bruker. Det er høreterskelen hos den enkelte som
setter begrensinger. Ved lydpåsetting prøver en å
finne det nivået brukeren kan ha på lyden, uten at den
blir vond/smertefull. Det betyr at ikke alle brukere har
like høy lyd når de skal begynne lyttetrening, men de
må jobbe med den lyden de har. Vi vet at alle etter
lydpåsetting har hørsel på alle frekvenser, men det
betyr ikke at alle oppfatter like godt. Det er hjernen
som skal tolke lyden, og selv om alle brukerne vil
høre lyd når du sier “melk – matpakke”, vil mange i
begynnelsen bare oppfatte at det er lyd/støy. Noen
vil høre at det er to forskjellige lydbilder, mens andre
igjen kanskje vil høre ett av ordene. «Matpakke»
er for mange lettere å oppfatte enn «melk», fordi
ordet er lengre og inneholder flere stavelser og på
den måten gir flere holdepunkter for å tolke lyden.
Enkelte brukere kan streve med å skille tale fra annen
generell bakgrunnsstøy, som for eksempel vifte på
pc, ventilasjonsanlegg ol. De har aldri hørt denne
typen støy før, og den kan derfor oppleves veldig
«overdøvende». De vil kanskje trenge at du markerer
når det kommer lyd de skal forholde seg til.
Lydoppfattelsen vil hele tiden være i utvikling, for noen
i begynnelsen, kanskje i et meget raskt tempo. Da bør
man stadig prøve å «skru» lyden noe opp ved å skifte
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Generelt om lyttetrening
program eller høyne volumkontrollen. Hjernen venner
seg til tolkning av lyd etter hvert som den blir påvirket.
Det er strømstyrken i apparatet som bestemmer hvor
mye lyd brukeren får inn. Det betyr at brukeren etter
hvert vil trenge mer og mer strøm for å oppfatte et
lydbilde. I begynnelsen kan brukeren kanskje oppleve
å høre fugler eller ringeklokka hjemme. Etter en stund
kan bruker registrere at han ikke hører ringeklokka
eller fuglene mer. Vi må da vite at hjernen er blitt
vant med dagens strømstyrke og trenger mer strøm
for å oppfatte de samme lydene. Tiden er kommet
for å skru opp lyden, eller for å be om en ny time for
justering på høresentralen. Dette må vi også være
oppmerksom på dersom brukere som har hatt en jevn
og fin utvikling plutselig stagnerer. Kanskje krever
hørselsnerven mer strøm for å tolke et tidligere kjent
lydbilde.
Hjernen skal trenes opp til å tolke et mønster av
lyd. Når vi vet hvilket mønster vi skal trene på, er
det lettere enn om vi starter uten noen opplysninger
om hva vi skal jobbe med. Det betyr at når du har
oppfattet og kjent igjen et mønster, er det stor sjanse
for at du vil oppfatte det også neste gang du hører
det samme. En bruker fortalte at radioen hadde
stått på i bakgrunnen og at hun plutselig mente å ha
oppfattet “statsministeren”. Hun fikk dette bekreftet
av partneren, og selv om hun ikke klarte å tolke hva
som ble sagt på radioen greide hun i ettertid alltid å
oppfatte ordet “statsministeren” når dette ble sagt.
Hun hadde oppfattet et lydmønster og kjente dette
igjen også neste gang det ble presentert. På en måte
kan vi si at brukerne må lage slike «lydspor» for de
fleste ord og fraser. Jo flere ganger de har hørt et
utsagn og greidd å tolke det, jo lettere vil det bli å
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oppfatte, og de kan bruke sin energi på andre deler av
utsagnet. Lytt til lydmønsteret under, oppfatter du hva
det er? Lytt til fasit, og gå tilbake til det originale og
vurder hvor mye mer du får med deg.
(Klikk på bildene under)

Generelt vil det derfor være viktig å trene med ord
og fraser/utsagn som ofte går igjen i hverdagen. Så
som navn på nærpersoner, utsagn som: “middagen
er ferdig”, “vil du ha kaffe”, “hør etter”, “kom hit”. En
bør tenke gjennom hvilke utsagn som er vesentlige for
den enkelte bruker og trene på de viktigste. Vurder
om det er forskjellige utsagn på forskjellige arenaer!
På jobb eller på skolen kan det være spesielle utsagn
som bruker vil nyttiggjøre seg å trene på. Det å
kunne oppfatte slike utsagn i hverdagen vil for mange
brukere være en veldig positiv opplevelse. Det å sitte
i sofaen med avisen å høre og oppfatte at noen roper
navnet ditt, eller spør om du vil ha kaffe er en positiv
opplevelse.
All lyttetrening for brukere som tidligere har hatt noe
utbytte av høreapparat foregår uten munnavlesning.
Hos voksne døvfødte brukere, må en vurdere om
brukeren har fått nok lyd til å skille lydbilder, eller
om en er avhengig av munnavlesning sammen med
lyd for å få en positiv oppstart på lyttetreningen.
Husk flytsonemodellen! Dette vil komme fram
av kartleggingen. Dersom brukeren for eksempel
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Generelt om lyttetrening
strever med å skille «mat» fra «matpakke», har han
kanskje ikke nok lyd/lyderfaring til å vurdere antall
stavelser eller høre forskjell på ordene. Da bør en
starte lyttetreningen med munnavlesning, men gå
over til kun auditiv stimuli når brukere mestrer en
oppgavetype. Noen brukere vil alltid ha behov for
støtte av munnavlesning.
Når en driver lyttetrening uten munnavlesning, må en
sammen med brukeren finne ut hvordan dette best og
mest naturlig kan gjøres. Noen pedagoger liker å sitte
ved siden av brukeren og må da sitte på samme side
som brukeren har sitt CI. Dersom en sitter rett overfor
hverandre, kan brukeren enten se ned i bordflata,
eller lukke øynene. Noen brukere ønsker gjerne å
se øynene til pedagogen. Da kan en velge å dekke
til munnen. Slik tildekking må ikke skje med papir,
håndbak, eller noe annet som demper eller forvrenger
lyden. Dersom en skal dekke til munnen må dette
skje med et spesielt stoff beregnet for å ha utenpå
høyttalere. Slikt stoff er ment å slippe all lyd gjennom.
Vi valgte å kjøpe broderirammer hvor vi festet stoffet
slik at vi hadde en enkel måte å holde stoffet opp
foran munnen. Stoffet fås kjøpt på spesialbutikker for
høyttaler/lyd, men også på Biltema, Claes Olsson ol.

Lyttetrening etter CI
Man har ikke alltid noe valg i forhold til hvor en skal
trene, men en bør ha som mål å finne et rom med
god akustikk og gode lysforhold. I begynnelsen er det
viktig at bakgrunnsstøyen er så minimal som mulig.
Slå gjerne av vifter og den slags konstant lyd som for
pedagogen kanskje er en vane, men som kan være en
ekstra utfordring for brukeren. Vær oppmerksom på
at i begynnelsen kan vanlige lyder som telefon, papir
som blafrer, kremting være en belastning for bruker.
Lyder som for hørende ikke oppfattes høye, kan for en
fersk CI-bruker oppfattes som smertefulle. Etter hvert
vil brukeren bli mer vant til lydene, og de vil inngå som
vanlige bakgrunnslyder. Dersom for eksempel lyden av
å bla i papirer ikke modifiserer seg i løpet av den første
måneden, må en vurdere å be høresentralen om å se
på mulighetene for justering.
Det er mange faktorer som påvirker hvor mye man skal
trene. I begynnelsen blir de fleste brukere veldig fort
slitne. Lydbildet kan oppleves kaotisk og overveldende.
De blir slitne både når de trener og når de «bare» har
på apparatet. Vi forestiller oss at lyden de opplever i
begynnelsen kan sammenlignes med når hørende er
på diskotek. Da er det masse støy. Vi blir slitne, og det
“ringer” i ørene når vi kommer ut. Slik kan CI-lyden
kanskje oppleves i begynnelsen.
Det er viktig at bruker tar hensyn til egne behov.
Noen ganger kan en ha behov for å redusere lyden,
som en avslappende pause. Vi anbefaler ikke å slå
lyden helt av, dette fordi det da blir så stor forskjell på
lyd og stillhet. Dersom bruker har behov for pause,
anbefales det at en skrur lyden ned eller forflytter seg
til et roligere rom. Bruker bør oppfordres til å ha på
CI hele dagen. Noen brukere synes lyden er fryktelig
høy fra morgenen av. Å sette på CI blir for noen et
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Generelt om lyttetrening
«lydsjokk» hver morgen. En kan da velge å starte med
et lavt program og øke lydstyrken i løpet av dagen.
I begynnelsen blir det viktig å justere lengden på
treningsøkta ut fra hvor sliten bruker er. En må alltid
holde seg i flytsonen, og det er viktig å avslutte når en
er «på topp» med oppgaver en mestrer.
Det er mange faktorer som påvirker
treningssituasjonen. Motivasjonen hos bruker,
forventninger og hvor “skolsk” en kan forvente at
bruker er. Med “skolsk” tenker en at bruker er innstilt
på å sitte i en time å jobbe med lytteoppgaver.
Konsentrasjonsevnen overfor lyd vil også variere
veldig fra person til person og også med alder. Mange
hørselshemmede mangler erfaring med auditivt
minne. De kan oppleve at de hører hva jeg sier,
men husker det ikke lenge nok til at de kan gi riktig
respons. Dette viser seg også når bruker kan gjengi
innholdet i en setning, men ikke setningen ordrett.
De har oppfattet og forstått hva som blir sagt, men
det er en helhetsoppfattelse og ikke en ord- for ord
oppfattelse. Det er vår erfaring at denne evnen til å
holde på auditiv informasjon utvikler seg i takt med
lyttetreningen og bedret lytteoppfattelse.
Opplever brukerne at de trenger trening? Opplever
de nytte av trening? En eldre dame mente hun ikke
hadde tid til trening. Nå som hun hørte så mye mer,
ville hun bruke tiden på kaffeselskap sammen med
venninner og ikke alene med en logoped! Vi må
respektere brukers behov og ønsker, selv om de går
på tvers av vår faglige anbefaling. En annen bruker
mente hun hadde oppnådd det hun ville med sitt CI,
hun var fornøyd og ønsket å avslutte treningen, på
tross av at jeg mente hun hadde mye mer å gå på. Det
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er brukeren som må finne motivasjonen for trening,
og vi er der som støtte og medhjelper.
Generelt sett er det viktig å huske at jo svakere
lytteferdighet, jo lettere må oppgaven være. Tydelige
rammer med få alternativer er vesentlig i begynnelsen.
Bruker må være helt fortrolig med hva oppgaven
innebærer, og jo færre alternativer jo lettere er det
å bestemme hva en hører. Vi må også være klar
over at dersom bruker skiller greit mellom ordene
“bil” og “traktor”, kan han streve med å gjenkjenne
“bil” dersom vi utvider til tre alternativer og tar med
“helikopter”. Han kjenner igjen et lydbilde når det er
få alternativer, men når han får flere å velge mellom
blir han usikker og trenger kanskje å få dem gjentatt
mange ganger på nytt. Lydbilder er ikke konstante,
men avhengig av hva de blir presentert sammen med.
Tempo er et annet viktig element som gir brukerne
store utfordringer. Setninger må i begynnelsen trenes
med tydelig markerte mellomrom mellom ordene.
Etter hvert vil mange kunne tolke setninger som leses
opp, og det kan da være ganske overraskende hvor
problematisk det da oppleves for bruker hvis vi går
over fra å lese en setning til å si/fortelle en setning.
Når vi leser, har vi et visst tempo, pauser og endelser.
Når vi snakker dialekt, har vi gjerne et raskere tempo.
Vi kutter endelser, og vi drar flere av ordene sammen
til fraser. Dette vil i et CI oppleves veldig annerledes
enn når vi leser.
Dialekt er et annet tema som forvansker oppfattelsen.
Mange opplever at de forstår den dialekten de selv
snakker og som de kanskje tidligere har hørt. Dersom
de får presentert en dialekt de ikke kjenner, opplever
de ikke å forstå innholdet fordi det høres så veldig
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Generelt om lyttetrening
forskjellig ut. Det kan for hørende være vanskelig å
skjønne at dialekt utgjør så stor forskjell. Vi kan ikke
gjøre annet enn å godta det!

Lyttetrening etter CI
er det viktig å redusere talestrømmen og gi korte
instruksjoner.

Det finnes få sannheter for opptrening etter CI,
men «Auditrain» som er utviklet av en av de
store pedagogene på området, Geoff Plant, er
utgitt av Med-el og tilpasset til norsk ved Møller
kompetansesenter. «Auditrain», hvor de fleste
oppgavene er tilpasset, er et godt grunnlag når du skal
begynne å trene med en ny voksen bruker. Her finnes
det mange gode og varierte oppgaver, og ikke minst
forslag til en framgangsmåte. Andre opplegg som bør
nevnes er «Syntrain» og «Lytt hjemme!», også utviklet
av Geoff Plant. Sistnevnte er tilpasset til norsk ved
Møller kompetansesenter. «Listening» er tilpasset
til norsk fra Cochlear, som også har gitt ut «Adult
Aural Rehabilitation». Uansett hvilken modell en tar
utgangspunkt i er det veldig viktig at en ikke følger
en modell slavisk. Alle modeller må sees på som et
utgangspunkt og som forslag til tiltak. Alle brukere
er forskjellige, og oppgavene må tilpasses både
dagsform og utvikling. Det vil for de færreste være
hensiktsmessig om en følger for eksempel «Auditrain»
fra a-å.
Alle oppgaver og oppgavetyper kan selvfølgelig
forvanskes ved at en legger på bakgrunnsstøy!
De fleste video-opptak av lyttetreningsøvelsene
inneholder ganske omstendige instruksjoner til bruker.
Den som har CI vil i de fleste tilfeller til å begynne
med ikke ha god nok taleoppfattelse til å få med seg
så mye ordbruk. Instruksjonene er ment som en
grundig beskrivelse av oppgavene til mottaker av
dette programmet. I direkte arbeid med brukeren
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Oppgaver på oppfattelsesnivå - 1
Brukere med relativt svake talespråkferdigheter som
strever med å skille tale fra omgivelseslyd.
Dersom vi via kartlegging har kommet fram til at
bruker oppfatter relativt lite, samt strever med å
skille tale fra annen omgivelseslyd, må oppgavene
være av de enkleste, med mest mulig rammer. Dette
kan ofte være brukere som ikke selv har så tydelige
talespråkferdigheter. De har liten eller ingen mulighet
til å gjenta ordene og høre sin egen stemme. De
får få muligheter til å vurdere lydbildet ved selv
å si ord/frasen mange ganger. De får i liten grad
nyttiggjort seg den fonologiske loop/fonologiske
løkke. Den fonologiske løkken er et separat lager
i korttidshukommelsen (arbeidshukommelsen), til
behandling av språklig/auditiv informasjon. Der kan en
viss mengde informasjon holdes over tid ved hjelp av
repetisjon.
Mange pedagoger kan oppleve at brukeren trenger
artikulasjonstrening. Dette er ikke hovedmålet når en
har fått CI. Nå er det lyttetrening og utbytte av CI som
skal stå i fokus. Dersom bruker selv ytrer ønske om
taletrening, får en vurdere dette i fellesskap.
Brukere som ikke skiller lyd fra ikke-lyd, reagerer
ikke med det samme du begynner å snakke fordi
de ikke oppfatter at talen skiller seg ut fra annen
bakgrunnsstøy. En må påkalle oppmerksomheten før
en snakker til dem, kanskje markere med fingeren når
ord nr. 1 og ord nr. 2 kommer. I kartleggingsprøven
mestrer de kanskje å skille to ord fra hverandre når
de har ulik lengde, men ikke hvis de har like mange
stavelser. De opplever selv ofte et «lydkaos» hvor
de ikke kjenner igjen noen ord eller lyder. De vil ha
behov for å erfare de forskjellige lydene i hverdagen,

Lyttetrening etter CI
ex dør som lukkes, ringeklokke ol. De må gjøres
oppmerksom på lyden, og knytte et meningsinnhold til
den. Lytteoppgavene må ha stramme rammer slik at
det er få og kjente «items» å velge mellom.
Dette kan også være brukere hvor en ikke har hatt en
vellykket implantasjon, slik at elektroden for eksempel
ikke har kommet helt på plass, eller det ikke er kontakt
med alle referansepunkter slik at flere frekvenser er
samlet på et smalere område i elektroden.
Mange fremmedspråklige vil også være i denne
gruppen. De vil ha behov for spesielt tilpassede
oppgavetyper ut fra at de kanskje ikke kan norsk. (Se
eget avsnitt om fremmedspråklige).
Denne brukergruppen vil kanskje ha behov for å lese
på munnen samtidig med at de får presentert et
lydbilde. De trenger mange gjentagelser før vi evt. kan
prøve oppgaven uten munnavlesning. Jo strammere
ramme omkring oppgaven (færrest mulig alternativer,
kanskje valg mellom to) jo lettere er det for dem å
gjøre en bestemmelse. Når de har fått presentert
alternativene med munnavlesning og mestrer å skille
dem, er tiden inne for å prøve uten munnavlesning.
Når så et nytt alternativ skal presenteres, må en
sannsynligvis gå tilbake til munnavlesning.
Hos denne brukergruppen kan vi også finne døvblinde brukere. De vil kunne ha behov for støtte med
blindeskrift, lesetv eller lignende, samt egne oppgaver
som har ekstra tydelige rammer.
Her blir det viktig at bruker føler seg trygg på
resultatet. Han skal slippe å sitte og lure på om han
mestrer eller ikke. Bruker skiller på dette nivået
ofte ikke mellom ja eller nei, så derfor må resultatet
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Oppgaver på oppfattelsesnivå - 1
markeres med fingeren opp eller ned etter hver
oppgave. Alle oppgaver på dette nivået krever at
bruker får høre oppgaven på forhånd. Det lydbildet
som skal tolkes må kunne gjentas så mange ganger
bruker selv ønsker, for at han skal oppleve å ha et
“lydspor” han tror han vil kjenne igjen.

Lyttetrening etter CI
Lings lyder;

Disse oppgavene handler om at bruker skal få øvelse
i å forholde seg til et auditivt presentert materiale og
etter hvert også trening i å holde auditiv informasjon i
minnet.

Eksempel på oppgavetyper;
Mange av oppgavetypene nedenfor presenteres i
«Auditrain» og «Syntrain», samt i dataprogrammene
“Kan høre” og “CI hva du hører”.

Lings lyder er lydene a, o, i, m, s og sj. Disse lydene
dekker til sammen hele frekvensområdet. Dersom
bruker oppfatter disse lydene, vet vi at Ci’en
fungerer og at de har en tilfredsstillende hørsel.
Vær oppmerksom på at vi her vurderer om bruker
oppfatter lyden, ikke tolker den. Vi stiller altså ingen
krav til at bruker skal skille m fra i, men oppfatte
at vi sier en lyd. Lydene må derfor presenteres i
forskjellig tonehøyde og med ulik lengde på pausen i
mellom. Dersom bruker registrerer når vi sier lyden
og markerer for å ha hørt, vet vi at apparatet fungerer.
Denne kartleggingen bør derfor gjøres med jevne
mellomrom, gjerne i begynnelsen av hver time. Etter
hvert som bruker får mer erfaring vil han lettere
oppfatte dersom det er noe galt med apparatet.

Referanser
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Oppgaver på oppfattelsesnivå - 1

Lyttetrening etter CI

To ord – lik eller forskjellig

Skille mellom korte og lange ord

Her leses to ord med ca. 1 sekunds mellomrom, bruker
skal bestemme om det er to like ord som leses eller to
ulike. Bruker markerer med å si lik/ulik eller peke på
ordbildene lik/ulik. Bruker bør få tilbakemelding etter
hver oppgave. Dersom bruker tror han oppfatter ett
eller begge ordene kan disse gjengis.

Hvilket ord er lengst. Det første som leses eller det
andre. Bruker får trening i å vurdere lydbildet og
vurderer om han hører en eller flere stavelser. Bruker
bør få tilbakemelding etter hver oppgave. Dersom
bruker tror han oppfatter ett eller begge ordene
kan disse gjengis. Målet er hovedsakelig å skille
lydbildene, ikke å tolke dem.

Referanser
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Lyttetrening etter CI

Oppgaver på oppfattelsesnivå - 1
Tall

Dager

Trening i å skille tallene fra hverandre. Målet er å tolke
og gjenkjenne tallene. Vurder hvor mange tall du kan
starte med. Gå gjennom tallene på forhånd, gjerne
flere ganger om bruker ønsker det. Dersom du ikke kan
starte med tallene fra 1-10, så prøv 2, 3, 4, 5. Her må
du da informere om noen holdepunkter. Eksempel: 4
har to stavelser, 5 starter med «suselyd», 3 har r-lyd,
hvis ingen av disse holdepunktene gjenkjennes må det
være 2. Vi må hjelpe bruker til å se slike holdepunkter,
og til å eliminere enkelte alternativer for lettere å
kunne greie oppgaven. Dersom du kan jobbe med
tallene fra 1-10, vil du kanskje oppleve at det er
vanskelig å skille 2 og 10. Da må en jobbe ekstra med
disse to ut fra et lik/ulik oppsett. (se støtteøvelser)

Å skille dagene fra hverandre er også en god
startoppgave. Her er det bare 7 å velge mellom, og en
kan selv definere at en jobber med færre. Her kan en
også møte utfordringer som å skille mellom tirsdag og
torsdag.

Referanser
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Oppgaver på oppfattelsesnivå - 1
Skille to ord med støtte i bilde/tekst

Ha bildestøtte eller ordbildestøtte. Eksempel på
oppgaver finnes i «Syntrain» og i dataprogrammene
“Kan høre” og “CI hva du hører”.

Lyttetrening etter CI
Skille omgivelseslyd
Her kan en bruke lyder som en lager selv, for eksempel
lyden av saks, stiftemaskin, banke i bordet, plystre ol.
Bruker må vite hvilke lyder han har å velge i og må få
dem presentert på forhånd. En bør skrive ned lydene
eller ha konkretene som gir lyd tilgjengelige. Det er
så mange lydinntrykk at bruker lett kan glemme hvilke
han har å velge mellom. Det er eksempel på mange
omgivelseslyder i dataprogrammene “Kan høre” og
“CI hva du hører”. Viktig at bruker får muligheten
til å høre lydene mange ganger før en starter med
oppgaven.

Her skal bruker tolke, kjenne igjen og vurdere hvilket
av de to ordene som presenteres.
Ordene presenteres med 1 sekunds mellomrom
hvorpå et av ordene gjentas, og bruker skal avgjøre
hvilket av ordene som ble gjentatt. Bruker ser på
bildene eller ordbildene. Eksempel: Du leser; Hund
– skilpadde – skilpadde. Bruker peker ut eller sier
“skilpadde”. Her starter en med ord i forskjellig lengde
med forskjellig antall stavelser.

Referanser
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Oppgaver på oppfattelsesnivå - 2

Lyttetrening etter CI

Brukere som er avhengige av å få presentert tekst/
bilde for å oppfatte ord og setninger og skille
omgivelseslyd.

med oppgaver som bruker mestrer godt og som
gir variasjon, vil oppgavetyper presentert for
brukergruppe 1 også være aktuelle.

Disse brukerne gjenkjenner gjerne ord når de vet
hvilket ord som blir presentert, men de trenger visuell
støtte som holdepunkt for å mestre oppgavene. De
reagerer når du begynner å snakke, er gjerne litt
avventende fordi de prøver å få det de hører til å
stemme med det de leser på munnen. Disse brukerne
skiller greit mellom like/ulike ord også når ordene er
like lange. De har et “tydelig” lydbilde som de strever
med å tolke. De trenger mange gode opplevelser
av at de faktisk hører, de trenger støtte til å stole på
egen hørsel og til å stole på magefølelsen. Mange
av brukerne på dette nivået sier “ja, det var det jeg
trodde du sa, men jeg var ikke sikker!”

Fonemhistorier

Denne brukergruppa kan forholde seg til større
mengde auditivt presentert materiale, men er
fremdeles avhengig av visuell støtte i form av bilder/
ordbilder. Hvis oppgavene blir for vanskelige, må
en i perioder støtte med munnavlesning. Denne
brukergruppen har gjerne grei artikulasjon og tale og
vil derfor ha godt utbytte av selv å gjenta oppgavene/
ord for å høre egen stemme. Dersom de ikke helt
kjenner igjen et ord, kan pedagogen si ordet flere
ganger slik at bruker kan prøve å få ordet til å stemme
med det som faktisk sies. I mange tilfeller må bruker
bare bestemme seg for at “jo, det er faktisk det jeg
hører”. Mange gjentagelser vil da trenges for at
bruker skal kjenne igjen lydmønsteret. Da er det
positivt å høre ordet gjentatt både fra pedagog og fra
egen stemme.

Hver leksjon i «Auditrain» inneholder fonemhistorier,
hvor målet er å lytte etter en lyd, den lyden en skal
begynne å jobbe med. Bruker har teksten foran seg
og skal følge med på denne mens pedagogen leser.
Tekstene inneholder mange ord med mållyden,
og ordene er også uthevet. Bruker kan be leser
stoppe opp dersom han ikke oppfatter ordene med
målfonemet. Dette er i mange tilfeller en meget god
og meget viktig oppgave for alle brukere. De vet hva
som blir lest og skal få lydbildet til å stemme med det
de hører. De må konsentrere seg om lyden og følge
med i teksten. Det er ofte en veldig positiv opplevelse
for brukerne at de opplever å greie å følge med på det
som leses og at de opplever å høre det som blir sagt.

For å sikre en god utvikling og for å fylle timen
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Oppgaver på oppfattelsesnivå - 2

Lyttetrening etter CI

Lings lyder

Setningsmatriser

Lings lyder bør det fortsatt trenes på for å sjekke at
apparatet fungerer, men hos denne brukergruppen
også for å skille lydene fra hverandre. I CI’en oppleves
mange av lydene veldig like. Øv derfor på å tolke og
skille Lings lyder fra hverandre.

Her får bruker begynne å forholde seg til setninger.
Det er en ramme for setningen, men hvert ord har
4 alternativer. Start eventuelt med to alternativer
dersom det blir vanskelig.

Stavelseskontraster
Jobb med ord med 1,2 og 3 stavelser med visuell
støtte. Start med å skille ut 1 av 3 ord, øk til 1 av
12 ord. Eksempel finnes i «Syntrain» og “CI hva du
hører”. Det er lettere å skille ut 1 av 3 ord når det
er forskjellige antall stavelser i ordene (veps, hare,
sjøstjerne). Det blir vanskeligere å skille ut 1 av 3 ord
dersom alle ordene har kun 1 stavelse (hund, sau,
fisk.)

Start med å trene på å skille tallene. Når dette går bra,
tren på fargene og til slutt på bildene. Når disse tolkes
og skilles hver for seg, kan en begynne å lage setninger
bestående av to ord. Ett tall og en farge, deretter
setning med tre ord, ett tall, en farge og en konkret.

Referanser
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Lyttetrening etter CI

Oppgaver på oppfattelsesnivå - 2
Korte setninger med billedstøtte

Måned
Her er rammen på 12 måneder, men en kan begynne
med januar til juni. Kanskje må en også jobbe ekstra
med juni-juli, september-desember. Dette vil variere
fra bruker til bruker.
Dato

Skill ut setninger av lik lengde med samme
oppbygging. Først 1 av 2 setninger, så 1 av 4 og tilslutt
1 av 8. Eksempel på korte setninger er “ei jente som
leser, ei dame som maler, en gutt som skriver, en
mann som springer,” (Syntrain). Her har bruker 2
holdepunkter i setningen. Hvis han ikke hører om det
var gutt, jente, dame eller mann har han en sjanse til i
forhold til verbet. Husk at det kan være en utfordring
å skille ordene i setningen fra hverandre. Les derfor
ikke for fort i begynnelsen.

Her utvider vi det å jobbe med tall til å gå over til dato.
Første, andre, tredje osv.
Man definerer sammen med bruker og ut fra hva man
tror bruker mestrer om man skal jobbe med datoer
fra første til tiende eller fra første til trettiførste. Etter
hvert vurderer man hvor mange måneder man skal
jobbe med: fra første til sjette eller første til tolvte.
Oppgaven lyder for eksempel: “tredje i femte”, og
bruker gjentar. En må gi rask tilbakemelding. Dersom
en eller begge er feil, må bruker få vite hvilken som
er riktig. Oppgaven kan utvides til å ta med årstall.
Ekesmpel: Sjuende i fjerde, nittensyttito.
For å få oppgaven relatert nærmere opp mot
spontantalen, kan en legge inn spørsmål. Bruker leser
fra en spørsmålsliste, og pedagog svarer.Eksempel:
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Oppgaver på oppfattelsesnivå - 2
Når ble Henrik Ibsen født? Pedagogen svarer ut fra
sin liste; 20. mars 1828/ Tjuende i tredje 1828. Bruker
gjentar så dato og årstall og får bekreftelse.

Lyttetrening etter CI
Ordparlister

Alfacats
Dette er oppgaver hvor rammen ligger i alfabetet,
samt at bruker får vite tema. Tema kan for eksempel
være frukt. A for appelsin, B for banan, C for
clementin. Bruker vet at vi følger alfabetet og kan
resonere seg litt fram samtidig som han lytter. Det å
vite første bokstav kan gjøre bruker bedre i stand til å
vurdere ordet etter. Han har et lite holdepunkt som i
mange tilfeller er tilstrekkelig til at han lykkes.

Ordparlistene kan hentes fra den norske tilpasningen
av «Auditrain». Der er listene laget med utgangspunkt
i s-lyden. En har valgt å starte med s-lyden fordi dette
er en lyd i diskantområdet som mange døve/tunghørte
tidligere ikke har hørt. Vi vet at de hører den i sitt CI,
og den kan for mange oppfattes som en plagsom og
overdøvende lyd. Man blir oppmerksom på en ny lyd
man ikke er kjent med, og en legger derfor merke til
den hver gang den kommer. Tanken er at man ved å
starte og jobbe med den vil normalisere lyden. Man
jobber først med lyden isolert, har ordet s i seg eller
ikke? Etter hvert kobles lyden sammen med andre
lyder, og en skal vurdere hvilken av lydene en hører
i det siste ordet. Brukeren har hele tiden ordparlista
foran seg slik at han vet hvilke ord det jobbes med.
Oppgaven kan gjøres vanskeligere ved bare å si ett
av ordene. Eller en kan velge å sette ordene inn i
en frase. Eksempel: “neste ord er….., nå skal jeg
si……, pek på ordet……” Dersom man har behov for
å gjøre oppgavene enklere, finnes det støtteøvelser
for å tydeliggjøre forskjellene på ordparene. Se
støtteøvelser etter nivå 5.
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Oppgaver på oppfattelsesnivå - 2
Fraser med alternative endelser

Det krever mye av bruker å skille ut de enkelte ordene
i en setning. Ofte oppleves talen som en strøm av lyd.
For å nærme oss denne evnen til å skille ut lyd, er
setninger med forskjellige endelser gode øvelser.
Her har vi setninger med en base og fire forskjellige
setninger.

Lyttetrening etter CI
ingen god ide å trene når en er for sliten. Alt blir bare
vanskeligere, og situasjonen oppleves negativ. Det er
derfor av vesentlig betydning at pedagogen kjenner
oppgaven godt og kan tilrettelegge med støtteøvelser
eller gjøre oppgaven lettere. Særlig i begynnelsen
blir bruker lett sliten. Det er også viktig at bruker får
fortalt at den ene oppgaven er mer utfordrende enn
den andre slik at de skjønner at det går framover.
Erfarne pedagoger ser etter hvert tydelig hva som går
framover og må dele opplevelsen med bruker. Dette
kan være pedagogens observasjon av at bruker for
eksempel ikke konsentrerer seg like mye, ikke bruker
like lang tid på å svare, har lavere skuldre og virker
mer avslappet, ser mindre spørrende ut i blikket, ikke
skvetter ved uventede lyder, snur seg om det banker
på døra, reagerer om det kommer en uventet lyd. Alt
dette er små bekreftelser på en positiv utvikling, som
bruker selv ikke så lett oppdager.

Ex:
Vi skal dra på –ferie/konsert/hytta/flyplassen
Jeg er veldig glad i – epler/rødvin/is/karbonade
Bruker har setningen foran seg og vet hvilke
alternativer han har å velge mellom og må da få
det lydbildet han hører til å stemme med ett av
alternativene. I forhold til vanskegrad på oppgaven
gjelder det samme som tidligere. Hvis alternativene
inneholder ord med forskjellige antall stavelser, er
oppgavene lettere enn om det kun er enstavelsesord.
Det er viktig å variere oppgavene i løpet av timen slik
at bruker ikke blir lei og sliten. Ta pauser underveis
og vurder hvor sliten bruker ser ut til å være. Det er
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Oppgaver på oppfattelsesnivå - 3
Brukere som raskt får en god oppfattelse av ord og
setninger og som er mindre avhengige av visuell
støtte.
Dette er gjerne brukeren som opplever å oppfatte
noen ord helt i begynnelsen og som kanskje blir veldig
overrasket når han gjennomgår kartleggingsprøven.
Denne brukeren oppfatter flere av ordene som leses
og oppfatter nok av en setning til å vite hvilket bilde
som beskrives. Brukeren kjenner gjerne igjen et
lydbilde og får det som sies til å stemme med det
han tror. Han får en positiv opplevelse i løpet av
kartleggingen som gjør at han har tro på at dette skal
gå bra og går i gang med treningen med friskt mot og
en positiv holdning.
Også her vil oppgavetypene som tidligere er beskrevet
være gode supplement særlig i begynnelsen, men
brukerne her går gjerne fort over til oppgaver uten
for mye visuell støtte. En god del av timen vil bruker
trenge visuell støtte, men rammene i det visuelle blir
romsligere.

Lyttetrening etter CI
Streksetninger med bilde

Hver strek er et ord, og en har støtte av at en ser et av
ordene. Pedagog peker på strekene etter hvert som
setningen leses. På denne måten får bruker hjelp til å
skille ut de enkelte ordene i en setning.

Referanser
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Lyttetrening etter CI

Oppgaver på oppfattelsesnivå - 3
Setningsmatriser med flere ord.

Spillkort

En kan også lage eksempel på matriser med 4, 5 og 6
ord i setningen.

Her består rammen av de fire sortene ruter, kløver,
spar og hjerter. Vi kan velge hvor mange tallkort vi
ønsker å ha med og utvide etter hvert som bruker
mestrer.

Eksempel: ni store gule biler
Fire lange stygge gule roser.

Først sier vi kun sort. Da får bruker trening i å kjenne
igjen de fire sortene. Vi utvider med å legge til tall,
for eksempel kløver tre. Neste steg vil være å beskrive
sorten. Eksempel: “dette er et svart kort, det er ikke
kløver”. Denne utvides med: “dette er et rødt kort,
det er ikke hjerter, det har tallet 3”, eller “et svart kort
som har tallet mellom fem og sju”. Her varierer vi
setningene, og bruker må oppfatte det som blir sagt.
Vi kan også legge ut 12 kort og beskrive kort med “til
venstre for ruter 3”, “kortet mellom spar 2 og kløver
tre”. “kortet under/over/nederst i venstre hjørne” osv.

Referanser
Side 50

INNHOLD
Forsida
Forord
Fakta om hørsel og CI
Fakta om hørsel
Audiogram
Hva er et cochleaimplantat (CI)
Hvem kan få CI?
Utredning før CI
Lydpåsetting
Etter lydpåsetting
Lydopplevelsen
Faktorer som kan påvirke utbytte av CI
Hvorfor lyttetrening
Lover og rettigheter
Kartlegging
Hvorfor kartlegge?
Selve kartleggingen
Når stoppe?
Lyttetrening
Generelt om lyttetrening
Oppgaver på oppfattelsesnivå -1 -2 -3 -4 -5
Støtteøvelser
Skåring
Egentrening
Telefontrening
Radiotrening
Fremmedspråklige
Ny treningsperiode?
Generell informasjon
Reparasjonsstrategier
Kommunikasjonsstrategier
Taletempo
Artikulasjon og stemme
CI 1 og CI 2
Bakgrunnsstøy og tekniske hjelpemidler
CI og musikk

Oppgaver på oppfattelsesnivå - 3
Fraser til enkle handlingsbilder

Bruker får visuell støtte i form av et bilde, men får ikke
vite setningene på forhånd. Eksempel: “gutten har
rød genser, gutten skal på besøk hos bestemor». Etter
hvert trenger en ikke å vite hvilket bilde det dreier seg
om, men har likevel en viss ramme ut fra bildene.

Lyttetrening etter CI
Fast stamme med varierte endelser
på dato og tid

Her får bruker støtte i at det sies et spørsmål.
Eksempel: «Når har du avtale?» Pedagogen leser
så forskjellige svar med samme start-stamme; «jeg
har avtale…+dag og klokkeslett». Eksempel: «jeg har
avtale onsdag klokka fire». Bruker blir etter hvert godt
kjent med stammen på setningen og kan konsentrere
seg om slutten av setningen som stadig er i endring.

Referanser
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Oppgaver på oppfattelsesnivå - 3

Lyttetrening etter CI

Utvidelse av setninger med fast stamme

Enkle spørsmål med logiske svar

Her skal bruker oppfatte begynnelsen av setningen.
Når dette er gjort, utvides setningen hele tiden. Bruker
har en ramme i å vite hvordan setningen begynner.
Eksempel:

Pedagogen stiller enkle spørsmål, bruker munnavleser
eller får en liste med spørsmålene. Pedagogen svarer
et logisk enkelt svar som bruker skal oppfatte og
gjenta. Eksempel: «Når er selskapet?», «Selskapet er
lørdag kveld». Bruker gjentar så svaret. Dersom en
ønsker at bruker skal være mer aktiv, kan bruker stille
spørsmålene og pedagog svare, hvorpå bruker gjentar
svaret.

Jeg så din søster
Jeg så din søster Sara
Jeg så din søster Sara på bussen
Jeg så din søster Sara på bussen i går
Jeg så din søster Sara på bussen i går ettermiddag.
Denne øvelsen gir gjerne brukeren en positiv
opplevelse av flyt. Setningen bygges stadig på, men
med såpass lite og logiske endelser at bruker får
mange positive opplevelser.

Referanser
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Oppgaver på oppfattelsesnivå - 3

Lyttetrening etter CI

Fraser ut fra tema

«Helen-setninger»

Her vet bruker hvilket tema som skal omhandles
og får samtidig se bilder som passer til setningene.
Setningene varierer i lengde og er ikke direkte
beskrivende i forhold til bildet. I begynnelsen vet
bruker hvilket bilde vi skal kommentere, men etter
hvert faller denne hjelpen bort, og vi sier vilkårlige
setninger. Her er eksempel med tema “fra kontoret”.
“Kontoret vaskes hver kveld”, “Nå er jeg sent ute
igjen”. “Det er forventet at alle deltar på møtet”.

Mange av de oppgaver som til nå er presentert
krever at bruker gjentar det som han hører. «Helensetninger» blir derfor gjerne en ny utfordring. Nå
må bruker tolke det han hører samt komme med et
svar. Overgangen er for enkelte stor. De er blitt vant
med å lytte ut og raskt gjenta, mens denne oppgaven
krever mer tolkning, og de må av den grunn holde den
auditive informasjonen lengre i minnet.

Her kan en gjøre
setningene
vanskeligere ved å
bruke direkte tale.
Siden direkte tale er
vanskeligere enn en
fortellende setning.

«Helen-setninger» er oppgaver som for eksempel:
“hvilket tall kommer etter 4?” Bruker skal da ikke
gjenta spørsmålet men komme med svaret “5”. Eller
“hvilken dag kommer før onsdag?” “Hva bruker vi en
saks til?”.

Referanser
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Oppgaver på oppfattelsesnivå - 3
Speech tracking

Lyttetrening etter CI
brukeren, mens dersom en kommer over 60 ord i
minuttet er teksten for lett.
Det skal være noen utfordringer for brukeren. Han
må ha noen ord å bryne hørselen på. Dersom det
forekommer navn eller stedsnavn i teksten kan
det være greit at bruker får vite disse på forhånd.
Egennavn er vanskelig å oppfatte, og tiden det tar
for å komme fram til navnet «ødelegger» brukerens
gjennomsnittstid.

Speech tracking er en oppgave som med tilpasning
kan brukes på mange nivå. Her leser pedagog frase for
frase fra en tekst, og bruker gjentar. Vi har funnet det
hensiktsmessig å lese i 5 minutter av gangen. Tiden
registreres med stoppeklokke, og en teller opp hvor
mange ord en har lest og deler på 5. På denne måten
får vi en skåre for hvor mange ord i minuttet brukeren
greier å gjenta. Ideen er hentet fra Geoff Plant, men
han har en mye mer omstendig måte å måle resultatet
på. Vi har sett at det viktigste er at bruker får et mål
på hastighet, og at det ikke er for tidkrevende for
pedagogen å regne ut.

Vi har erfart at en ikke bør begynne med speech
tracking før brukeren mestrer mange av de foregående
oppgavene. Dersom man går i gang for tidlig kan
brukeren bli frustrert og mismodig.

Vanskegraden styres her av type tekst som leses,
lengden på frasene, graden av fortelling kontra
direkte tale. En bør starte med enkle tekster med
flere gjentagelser. Vi har sett at det er hensiktsmessig
å bruke tekster beregnet på barn og også eventyr.
Språket er enkelt, og det er gjerne flere gjentagelser.
Det er av vesentlig betydning at en velger en tekstform
som gir brukeren en viss følelse av mestring. Dersom
brukeren oppnår 20-40 ord gir teksten høy grad
av utfordring. 40- 50 ord er en god tekst for denne
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Oppgaver på oppfattelsesnivå - 4
Brukere som får en rask oppfattelse på setningsnivå,
med lite visuell støtte.
Dette er brukere som gjerne har hørt før og som synes
lyden er veldig ukjent, men som kommer til første time
og har opplevelsen av at de hører en hel del. Særlig
hører de en del av det nærpersoner sier hvis disse
setter ned taletempoet. De mestrer raskt oppgaver
med setninger hvor en peker på streker og et ord
er kjent. De blir gjerne overrasket over at de hører
såpass mye i kartleggingen, og denne brukergruppen
fullfører kartleggingen og mestrer å svare på spørsmål
som “hvilken dag er det i dag?”, “hva er hovedstaden i
Norge?”
De mestrer også tidlig speech tracking med enkle
barnetekster. De får gjerne en rask utvikling, men
det er viktig for pedagogen ikke å bli for ivrig. Disse
har også behov for analyseoppgaver som tall, dato,
måned. Pedagogen må sikre at de opprettholder den
positive opplevelsen ved å gi de oppgaver med mye
mestring og en god dose med utfordringer. Uansett
hvilket oppfattelsesnivå brukeren er på ved oppstart,
blir det viktig å huske “Flytsonemodellen”. Avpass
mengden av utfordringer i forhold til ferdigheter!

Lyttetrening etter CI
Speech tracking

Her må en raskt gå over til speech tracking med mer
alderstilpassede tekster med et mer utfordrende
innhold. Her kan også etter hvert fagtekster brukes.
Fortelling

Dersom speech tracking ikke gir tilstrekkelig utfordring,
blir neste steg å fortelle/snakke en lest tekst.
Pedagogen har lest teksten på forhånd og er kjent
med innholdet. Frasene følges i teksten men i stedet
for å lese dem, så fortelles de. Det som nå skjer er
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Oppgaver på oppfattelsesnivå - 4

Lyttetrening etter CI

at dialekten til pedagogen blir mer framtredende.
Endelser droppes og kanskje også noen småord.
Tempoet settes naturlig noe opp, og det blir ikke like
tydelige stopp mellom ordene som det blir når vi leser.

drive lydboktrening.

Det er til tider påfallende hvor stor forskjell det er for
bruker om vi leser eller forteller en tekst. Brukerne
selv blir også veldig overrasket over hvor vanskelig det
plutselig blir når de skal gjenta fortalt tekst. Dette gir
mange en forklaring på hvorfor de mestrer så godt
en treningssituasjon, men strever mye når de er ute
og skal snakke med mange mennesker. Lesing og
fortelling er to vidt forskjellige ting.

Radiotrening gir en mye høyere
vanskegrad enn lydbok. Her bør man
i begynnelsen velge program med
et definert innhold og kanskje bare
med en programleder. Utfordringen
med dagens radioprogrammer er at
det gjerne er flere programledere som sitter sammen
og prater og kommenterer hverandre. Ofte går det
også musikk eller andre bakgrunns lyder samtidig. Vi
anbefaler at man starter å trene med Dagsnytt. Her
leses ofte sakene opp, og man har kanskje en liten
formening om innholdet ut fra dagens verdensbilde.
Dersom man hører Dagsnytt på pc har man samme
mulighet til å spole tilbake og høre klippet på nytt.
Hvis man hører Dagsnytt på forskjellige kanaler, får
man forskjellige stemmer, men vet etter hvert en
del om innholdet. Når man hører en sak for andre
gang er den lettere å oppfatte, noe som gir en god
mestringsfølelse for bruker.

Lydbok
Denne gruppen kan også tidlig begynne med trening
med lydbok. En bør da sørge for at en har lydbok
og bok i samme utgave. En kan da starte med å
følge teksten i boka. En vet hva som kommer og får
lydbildet til å stemme med det en ser i boka. Etter
hvert vil brukeren bare se i boka ved behov. Men det
er viktig at de oppfordres til å se i boka hvis de går
glipp av hele eller store deler av en setning.
Med lydbok kan og bør en benytte seg av muligheten
til å spole tilbake. Da kan en høre et avsnitt eller en
setning flere ganger, for å prøve å oppfatte innholdet
før en leser i boka. Dersom man lytter til lydbok på
pc, kan mange mus innstilles til å spole automatisk
et valgt antall sekunder tilbake ved å trykke på høyre
mustast. Dette kan være til god hjelp når enkelte ord
blir vanskelige.
I “CI hva du hører” har vi også laget en rekke tekster
både leste og fortalte som er en god start i forhold til å

Radiotrening

En kan også gjøre det samme på tv. Ser og hører
man nyheter på forskjellige kanaler på tv, vil sakene
ofte være gjentakende. Da kan man også få hjelp av
munnavlesning ved behov.
Telefontrening
Denne gruppen vil ofte prøve seg på telefon så fort
som mulig. Det er viktig at bruker får gjøre dette når
han ønsker og føler seg klar. Enkelte tar bare opp
telefonen og sjekker ut hvor mye de hører, mens andre
ønsker å gjøre dette i kontrollerte omgivelser med en
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Oppgaver på oppfattelsesnivå - 4

Lyttetrening etter CI

pedagog.
Dersom en skal i gang med telefontrening, er det
greit å være i samme hus, slik at en kan gå mellom
hvis det blir for vanskelig. Noen ønsker å begynne
med fasttelefon fordi den ofte gir litt bedre lyd, mens
andre ønsker å begynne med mobil fordi det er det de
kommer til å bruke i hverdagen.
En bør ha en felles tekst som det leses fra i
begynnelsen. En kan gjerne starte med enkle setninger
og gå over til tekst etter hvert. Da vet bruker hva som
kommer og skal gjenta det. På denne måten får han
hørt setningen både via telefonen og via sin egen
stemme. Etter hvert kan man lage lister med spørsmål
som bruker skal svare på. Man starter med å lese dem
i riktig rekkefølge og går over til å stille spørsmålene i
tilfeldig rekkefølge etter hvert.

Referanser
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Oppgaver på oppfattelsesnivå - 5
Brukere som under gode lytteforhold, raskt etter
lydpåsetting, oppfatter talespråk uten større
anstrengelse.
I denne gruppen finner vi gjerne dem som nylig har
mistet hørselen. Gjerne de litt eldre damene som
godtar det de får og gjør det beste ut av det. Her
finner vi dem som opplever nærmest å få hørselen
«skrudd på». Vi har opplevd damer som har lett i
håndvesken og samtidig svart på det teknikeren spør
om under lydpåsetting. De gjør gjerne ikke noe stort
nummer ut av hørselen sin og hadde kanskje forventet
at det bare var å «skru på!»

Lyttetrening etter CI
Her vil det være aktuelt å gjøre det meste av treningen
i bakgrunnsstøy. Dette for å forberede dem på hvor
vanskelig det kan være i kaffeselskap, samt gi dem
strategier for å mestre støyen.
Speech tracking

Vi har også opplevd eldre damer som valgte bort
trening fordi de var så fornøyde med lyden at de heller
ville bruke tiden i kaffeselskap med gamle venninner.
Vi kan ikke annet en å være glad på deres vegne.
Dersom denne gruppen skal trene vil de ha behov
for både analysetrening og syntesetrening. De må få
bryne seg på de små enhetene i språket, men trenger
selvsagt mest trening på fortelling av tekst og ikke
minst samtale. Flere av øvelsene for oppfattelsesnivå
4 kan brukes. Denne gruppen brukere må som de
andre få trening ut fra de ferdigheter de har.

Her må en raskt gå over til speech tracking med mer
alderstilpassede tekster med et mer utfordrende
innhold. Her kan også etter hvert fagtekster brukes.

Det er ikke nødvendigvis slik at de som oppfatter tale
godt også mestrer alle de enkelte oppgavene som
tidligere er beskrevet. Noen har gode evner til å
vurdere situasjonen, oppfatter ut fra helheter, tolke
riktig på lite grunnlag, de får kort og godt det beste
ut av sin hørsel. De vil kanskje likevel ha vansker med
analyseoppgaver hvor de må lytte ut små enheter. En
tenker likevel at slik trening vil gjøre dem enda bedre i
stand til å tolke tale i utfordrende situasjoner.
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Oppgaver på oppfattelsesnivå - 5
Gjenfortelling

Pedagogen forteller fra en tekst, eller forteller en
historie. Bruker skal lytte til og gjenfortelle etterpå.
Her er vi ikke ute etter en gjenfortelling ord for ord,
men mer en bekreftelse på at bruker har fått med
seg innholdet i historien. En bør legge inn en god del
informasjon som en kan sjekke ut i etterkant. Navn,
tall, tider, årstall, navn på høytider ol. For å gjøre
det så realistisk som mulig kan en godt fortelle fra
egne opplevelser, ferier, bursdager eller andre mer
dagligdagse hendelser.

Lyttetrening etter CI
Radio/TV trening
Å lytte til radio og tv vil for mange i
denne gruppen være en god trening.
Radioprogram med flere
programledere eller
diskusjonsprogram vil gi gode
utfordringer. Dokumentarprogram
på tv som ikke er tekstet og også
debattprogram vil kunne være god
trening. Sportssendinger vil ofte ha et høyt tempo, det
vil være mye bakgrunnsstøy og liten mulighet for
munnavlesning.

Bruker får her trening i å lytte til en lengre strøm
av tale, han må holde konsentrasjonen over en
viss periode og kan godt samtidig øve på å si fra
dersom han opplever å miste tråden eller gå glipp av
informasjon. Dette skal være så likt en reell situasjon
som mulig. Treningen foregår uten noen form for
munnavlesning eller visuell støtte.

Referanser
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Støtteøvelser
Noen ganger kan det være behov for å gjøre oppgaver
lettere eller vanskeligere. Dersom bruker strever med
å skille mellom to ord kan en sette disse inn i et likt/
ulikt system. Da får bruker mange muligheter til å lage
«lydspor» i hjernen.
Vansker med å skille tirsdag / torsdag

Lyttetrening etter CI
Torsdag – torsdag lik
Du har nå 4 linjer på lappen og bruker skal først
vurdere om du sier to like eller to ulike ord, deretter
vurdere hvilke av de fire linjene du sier. Når bruker
mestrer dette, har han fått utrolig mange gjentagelser
av de to ordene og vil oppleve mestring ved å skille
dem fra hverandre. Dette systemet kan brukes i veldig
mange sammenhenger, både på ord, tall, farger, dager,
lyder, omgivelseslyder ol.
Vansker med å skille ut ord i en setning.

Skriv på en lapp:
tirsdag – torsdag Ulik
Pek på ordene og gjenta dem etter hverandre mange
ganger. Helt til bruker mener han skiller de fra
hverandre. Dette testes ut ved at du sier begge dagene
og gjentar så en av dem, bruker peker ut den du
gjentok. Når dette går bra utvides.
Utvid så lappen ved å føye på ordene:
tirsdag – tirsdag lik
Nå leser du en av linjene og bruker skal bare
bestemme om du leste to like eller to ulike ord. Når
dette går bra utvides lappen til:
torsdag – tirsdag ulik

I begynnelsen oppleves gjerne ordene i en setning som
en helhet. Brukeren opplever en strøm av lyd og vet
ikke hvor mange ord som ble sagt. Marker det enkelte
ord med en strek. Bruk gjerne et bilde/ordbilde i
setningen slik at bruker vet tema og har et holdepunkt.
____ ____

____ ____

Setningen kan være; « jeg liker is veldig godt». Hvert
enkelt ord i setningen markeres ved at du peker på
linja, og det vil bli lettere for bruker å oppfatte noen av
ordene.
Dersom du sier setningen uten holdepunkt, er det
vanskelig å få med mange av ordene, men med en slik
markering kan bruker oppfatte, for eksempel “liker”,
og huske det etterpå, fordi ordet ble markert. Vi kan
lage mange setninger ut fra samme bildeoppsett. For
eksempel: «Kjøper du is til meg?» Her kan en også
droppe bilder og lage streker på arket og pek samtidig
som du sier setningen, eller enda enklere, pek i bordet
for å markere hvert ord.
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Støtteøvelser
Vansker med å oppfatte et ord i en setning

Lyttetrening etter CI
Tydelig tale
Mennesker med
hørselshemming synes
enkelte personer er lettere
å forstå enn andre. Geoff Plant, forfatteren av
lyttetreningsprogrammene “«Auditrain»” og “Hear at
Home”(”Lytt Hjemme”, tilpasset til norsk), har arbeidet
med mennesker med hørselshemming i over 30 år.
Felles med andre som arbeider med hørselsfeltet, har
han utviklet en talestil som er ganske forskjellig fra
hvordan man snakker i dagligtale.

Gjenta ordet, del ordet i stavelser, bruk et synonym,
velg antonym (ikke stor, men liten), Lyder ordet.

Tempo
Generelt sett er tempo en faktor som vi må være
veldig oppmerksom på. Det er overraskende for en
normalthørende at tempo skal ha så stor betydning for
hvor mye brukeren oppfatter. Man kan si en setning i
rolig tempo med god pause mellom hvert enkelt ord,
og bruker oppfatter det meget greit. Dersom man sier
samme setning i normalt tempo med normalt trykk og
frasering, vil det kunne gi brukeren store utfordringer.
Det vil derfor alltid være nyttig å prøve å sette ned
tempoet i øvelser dersom en forventer at bruker skal
mestre en øvelse og ikke gjør det.

At denne talestilen har utviklet seg, kan komme
av mye positiv tilbakemelding. Mennesker med
hørselshemming ser ut til å forstå mye bedre når
han snakker på denne måten, og mange sier: ”Hvis
alle snakket som deg, ville jeg ikke ha problemer
med å forstå.” ”Med slike tilbakemeldinger blir man
oppmuntret til å være oppmerksom på hvordan man
snakker,” sier Plant.
Plant sier videre: ”Hvis jeg lytter til meg selv når jeg
bruker denne talestilen, blir jeg raskt oppmerksom på
hva som skiller den fra dagligtalen min. Den tydeligste
forskjellen er at jeg blir mer nøyaktig. For eksempel:
i dagligtale sier jeg ”Go’morn” og drar sammen ord
og stavelser og bryr meg ikke om å tydeliggjøre
stavelsene. For de fleste skaper ikke dette problemer,
men slik tale kan være vanskelig for mennesker
med hørselshemming. Når jeg snakker med en
hørselshemmet sier jeg heller ”God morgen” med hvert
ord uttalt og med alle stavelser. Dette bidrar til å lette
oppfattelsen.

Referanser
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Støtteøvelser
Jeg snakker også litt langsommere enn vanlig. Ikke for
sakte, men nok til at bruker skal kunne følge meg litt
lettere.
Når jeg snakker med mennesker med hørselshemming,
snakker jeg litt høyere enn vanlig. Men jeg roper ikke,
for det vil skape problemer for hørselshemmede.”
Dette er en god strategi ved brukere med høreapparat,
men med CI er det viktig at det snakkes med normal
stemmestyrke, da roping kan forvrenge lydbildet.
Talestilen som beskrives har fått navnet ”Clear Speech
/Tydelig tale” (Plant, «Auditrain») Nytten av tydelig
tale er blitt beskrevet i en studie av Picheny, Durlach
&Braida (1985). De sammenlignet hørselshemmedes
evne til å oppfatte vanlig dagligtale og tydelig tale.
Det ble gjort opptak av nonordsetninger med de to
talestilene dagligtale og tydelig tale. Talestilene ble
presentert kun via lyd, ikke med munnavlesning.
Resultatene viste en forbedring på 17 prosentpoeng
når det ble brukt tydelig tale.
Tydelig tale forbedrer også munnavlesning.
Gagne(1995) gjorde opptak av 4 talere som brukte
tydelig tale og vanlig dagligtale. Ved visning av
opptakene fikk testpersonene ikke støtte av lyd.
Skårene viste 10 prosentpoeng bedre resultat ved
tydelig tale enn ved dagligtale. Det bør nevnes at det
var betydelig variasjon i grad av forbedring funnet fra
taler til taler (3 – 18prosentpoeng).

Lyttetrening etter CI
Resultatene av undersøkelsene viser at bruk av tydelig
tale fører til forbedret taleforståelse når oppgavene
blir presentert med
• Bare lytting
• Bare munnavlesning
• Både lytting og munnavlesning.
Personene som deltok i undersøkelsene var voksne
tunghørte med høreapparat og voksne med alvorlig
hørselstap med høreapparater, cochleaimplantat eller
med taktile hjelpemidler.
Tydelig tale karakteriseres ved:
• Nøyaktige, presise, fullt uttalte ord.
• Noe langsommere taletempo, men ikke
overdrevent. Taletempoet vil avta når en
prøver å snakke tydelig.
• Naturlig høyere tale, men snakk, ikke roping.
Stemmestyrken heves automatisk når man
forsøker å snakke tydelig.
• Livlig, med variert setningsmelodi og med
trykk på nøkkelord.
• Tydelige pauser mellom fraser og setninger.
Tydelig tale er ikke:				
• Monoton, ensformig.
• Høy.
• Stakkato, oppstykket.
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Støtteøvelser
• Kunstig.
• Overdrevet.
Listen er lang, men er verdt å ta hensyn til for å
forbedre egen talestil. Bruk litt tid på å snakke
tydeligere, og belønningen vil være at du lettere blir
forstått, og kommunikasjonen blir lettere både for
deg og den hørselshemmede. I begynnelsen er det
lurt å rette oppmerksomheten mot eget taletempo,
stemmestyrke, tydelighet, etc. Med tiden vil denne
talestilen falle lett og naturlig.
Det er spesielt viktig å benytte denne talestilen i
begynnelsen av lyttetreningen. For noen brukere
bør denne talestilen alltid brukes. For brukere på
oppfattelsesnivå 4 og 5, som etter hvert får god
taleoppfattelse, skal trening med alminnelig dagligtale
være hovedfokus.
Mange personer med hørselshemming synes det er
lettere å oppfatte menn enn kvinner selv om det er lite
beviser for å støtte en slik oppfatning. Et resultat av
en slik oppfatning kan være at den hørselshemmede
forventer å få forståelsesvansker i samtale med
kvinner og at denne forventningen fører til vansker. Å
bruke både mannlige og kvinnelige talere i øvelsene
kan redusere forventningen til forskjeller med hensyn
til kjønn. Dersom man bruker «Lytt hjemme» som
egentrening, hvor familie og venner kan bidra som
talere, vil man kunne få god øvelse i å oppfatte ulike
stemmer. Noe av årsaken til at mange opplever å
oppfatte menn bedre enn kvinner kan ligge i at de
tidligere har hatt mest basshørsel, og derfor er det
denne lyden de er mest vant med.

Lyttetrening etter CI
Mange med hørselshemming synes også det er
vanskelig å oppfatte barn. Når det gjelder å forstå hva
barn sier, kan det være reelle vansker. Barn snakker
relativt dempet, kanskje spe-sielt når de snakker med
eldre voksne. Dette kan forårsake vansker for den
hørselshemme-de. Dette er uheldig, spesielt hvis det
er mottakers sønn, datter eller barnebarn, og mottakeren ønsker å høre hva som blir sagt. (Plant, Hear at
Home, 2000)

Lytteforhold
Oppfattelsen av tale vil variere veldig under forskjellige
lytteforhold. Nedenfor følger en beskrivelse som
kan være greit å ha i tankene for både pedagog og
bruker når en vurderer hvorfor oppfattelsen oppleves
forskjellig fra situasjon til situasjon. Hensikten er å
redusere brukers frustrasjon. Lytteforholdene går fra
lette til vanskelige forhold:
(Se figur neste side)

Referanser
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Forhold

Situasjoner

Aktiviteter/eksempler

• Lytte i stille omgivelser

• Et stille rom.

• Lese høyt.
Samtale med en person.
Lytte til tv/radio eller musikk.
Identifisere lyder rundt deg.

• Lytte med påsatt bakgrunnsstøy.

• Et rom hvor en lydkilde kan
settes på. Ex. En støvsuger,
radio/tv.

• Samtale med en annen
person.
Lytte til tv/radio.

• Lytte med vanlig bakgrunnsstøy.

• Ute i trafikken, i bilen, i små
grupper som samtaler, på
butikken, på bussen.

• Samtale med personer i små
grupper.
Prøve å identifisere hvor lydene
kommer fra. Flytt deg rundt
i ”rommet” og observer hvor
lyden oppfattes best.

• Lytte i støy.

• Rom med mange personer.
Større møter. Kafeer. Selskap.

• Samtale med en eller to
personer. Prøve å følge en
samtale mellom andre.

Referanser
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Støtteøvelser

Lyttetrening etter CI

Nedenfor følger en del råd som kan være viktig å
formidle til brukeren.

snakker med på engang. Samtale en-til-en er lettere
enn samtale i gruppe.

Lytting i denne sammenhengen betyr at bruker skal
konsentrere seg om å fange opp en lyd, og identifisere
hva det er, og hvor den kommer fra. Det er ikke sikkert
at bruker forstår hvilken lyd det er, da må han spørre
noen rundt deg. Hvis det ikke er noen å spørre, kan
han skrive ned hvordan lyden høres ut, når og hvor
han var, så kan han sammen med pårørende prøve å
finne ut av lyden.

9. Å lytte i bakgrunnsstøy er et problem for alle. Øv
deg på å skille tale fra bakgrunnsstøy.
10.Konsentrer deg om å fange opp temaet i samtalen.
11. Finn ut i hvilken avstand til samtalepartner du
oppfatter best. Endrer denne seg i forhold til ulike
stemmer?

Lyttetips til brukere av CI:
1. Aktiv lytting krever oppmerksomhet og
konsentrasjon.
2. Ikke lat som om du har forstått det som er sagt, det
kan skape forvirring senere i samtalen.
3. Ikke vær redd for å spørre om gjentagelser,
omformuleringer eller be samtalepartneren om å
snakke tydeligere.
4. Informer alltid samtalepartneren om at du har en
hørselshemming og gi tips om hva han/hun kan gjøre
for å hjelpe deg til å oppfatte bedre.
5. Be folk snakke direkte til deg og se på deg når de
snakker.
6. Se på samtalepartneren, på leppene, ansiktsuttrykk,
gester og kroppsspråk.
7. Sørg for god belysning. Samtalepartnerens ansikt
bør ha best belysning. Du bør alltid ha den viktigste
lyskilden for eksempel sola/vinduet i ryggen.
8. I begynnelsen bør du begrense antall personer du
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Skåring
For å kunne følge med i utviklingen er det viktig at de
fleste øvelser skåres. Brukeren har krav på å få vite
hvordan han presterer og hvor mange riktige/feil svar
han har på hver oppgave. I begynnelsen er det viktig
at brukeren får rask tilbakemelding så han slipper å
lure på hvordan det går. Dersom bruker tror han ikke
mestrer vil dette påvirke innsatsen, skape nervøsitet
og kanskje ødelegge for lydoppfattelsen. Rask
tilbakemelding gjør ofte at bruker kommer inn i en
positiv driv. Jf. rask tilbakemelding etter hvert ordpar i
ordparlistene.
For at både bruker og pedagog skal kunne følge
utviklingen på en enkel måte har man valgt
å gjennomføre 20 repetisjoner for de fleste
oppgavetyper. Da er det enkelt å telle opp antall
riktige og sammenligne fra gang til gang. Dersom
utviklingen går trått kan det være godt å se at en
forrige gang greide 14 av 20 mens en neste gang
kanskje greier 16 av 20. Pedagogen kan da se etter
om det finnes et mønster i hva som er vanskelig.
Kanskje ser en at det er oppgaver i ordparlistene som
for eksempel inneholder en eller to bestemte vokaler
som gir brukeren ekstra utfordringer. En kan da bruke
støtteøvelser for å sikre en bedre oppfattelse.

Lyttetrening etter CI
Last ned registreringssark (zippet mappe)
Det er særlig i begynnelsen vi opplever at det er viktig
med opptelling av antall rette. Når brukerne trenger
trening i forhold til oppfattelsesnivå 1 og 2 er det
ekstra viktig. Samtidig må en huske at dagsform har
stor betydning for oppfattelsen. Hvis bruker er sliten,
har sovet dårlig eller er i dårlig form vil dette kunne
påvirke resultatet. Dersom en opplever at bruker
presterer vesentlig dårligere enn ved forrige time,
bør en finne oppgaver som er litt enklere for å få opp
motivasjonen.
Nøkkelen til suksess ligger i oppgaver tilpasset
brukeren!

Ved å bruke enkle skjema hvor en skriver dato
og oppgavetype vil en rask oppsummering vise
utviklingen. Vi har valgt å markere riktig med loddrett
strek og feil med vannrett strek, det har ofte liten
betydning hvilken type feil brukeren gjør. Antall er en
grei registrering. Registreringen må være så enkel at
pedagogen ikke opplever at den tar tid og krefter. På
dette skjemaet kan en gå inn å se hvilke oppgaver som
ikke mestres ved å telle seg fram.
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Egentrening
Det anbefales på det sterkeste at bruker driver
egentrening mellom øktene med pedagog. Det kan
ikke stilles krav om det, men pedagogen må gå inn for
å motivere bruker til egentrening.
Alle brukere er forskjellige, og motivasjonen til
egentrening vil variere med hvor stort behov de
opplever det er for trening, alder, om de har drevet
lyttetrening tidligere med høreapparat, den generelle
livssituasjonen, påtrykk og støtte fra pårørende.
Det blir pedagogens oppgave å finne ut hvilken type
egentrening som passer for den enkelte. Noen bor
alene og har ingen å trene sammen med, mens andre
kommer til trening i følge med ivrige, noen gang
overivrige, pårørende som gjerne vil trene. Det er
brukeren selv som må styre mengden og kvaliteten av
lyttetrening, men en bør motivere for minst en form
for bevisst trening daglig.
Det viktigste er at de har en eller annen situasjon hvor
de konsentrerer seg om å lytte. Dette trenger ikke å
være en planlagt og tilrettelagt situasjon, men like
gjerne en situasjon hvor bruker selv opplever at han
må konsentrere seg ekstra om lyttingen, for eksempel
hvis han møter en kjenning på butikken, eller blir nødt
til å snakke med en håndverker/vaktmester. Å lytte
til nyhetene på tv kan også være en slik situasjon,
man ser overskriften på saken og kan bestemme
seg for alltid å velge en nyhetssak hvor en bare skal
konsentrere seg om å lytte.
I «Auditrain» er det lagt ved et hefte som bruker får
ved første time. Her er det lagt inn lister hvor bruker
kan notere når han oppfatter enkelte lyder. For
eksempel første gang bruker hører fugler, oppfatter at
noen ringer på døra osv. Disse listene kan være med

Lyttetrening etter CI
på å motivere bruker til å lytte ekstra etter lydene,
samt at det blir tydelig at det går framover med
lytteferdigheten.
Mange av oppgavene i de første
leksjonene av «Auditrain» er også
gode å ha med hjem for trening
med en pårørende. Dette gjelder
både analyseoppgaver hvor bruker
skal lytte ut en lyd, eller skille en
lyd fra en annen. Syntesoppgavene
er også meget oversiktlige og gode
å bruke i hjemmesituasjonen. Det er konkrete
oppgaver hvor bruker spør om noe og pårørende
svarer, og bruker skal gjenta. Det viktigste er ikke at
det jobbes i timevis, men at det er noen små drypp
hvor bruker må konsentrere seg om lyden, samt at
pårørende får muligheten til å se at det går framover.
«Lytt hjemme!» er et materiell til egentrening
utarbeidet av Geoff Plant og tilpasset til norsk ved
Kari Endal Neeb. Her er det oppgaver beregnet på
hjemmetrening med familie og venner som talere.
En varierer hvor mye støtte bruker skal få ut fra den
enkeltes behov, men en har et konkret opplegg en kan
følge dersom dette er ønskelig. Noen brukere trenger
helt klare oppgaver og hvor mange de skal gjøre til
neste gang, mens andre ønsker å ha et litt løselig
opplegg og utnytte de situasjoner som dukker opp.
Uansett hva bruker velger blir det viktig at pedagogen
etterspør egentrening når en møtes. Det å spørre
hvilken form for egentrening bruker har drevet med
siden forrige gang kan virke motiverende for enkelte,
og det kan også bidra til at bruker tenker ekstra over
i hvilke situasjoner han har fått brynt lytteferdigheten
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Egentrening

Lyttetrening etter CI

litt ekstra. Det å bli stilt spørsmål om hvordan har du
trent, kan gjøre at bruker tenker over de forskjellige
situasjonene han har vært utsatt for. Kanskje har han
opplevd å måtte spørre om noe på butikken. Det å
forholde seg til svaret ble en utfordring og derav en
treningssituasjon. Det å rose slike treningssituasjoner
og ikke minst gjøre bruker oppmerksom på at det
var en form for trening, kan gjøre at bruker i neste
omgang utnytter eller skaper lignende situasjoner.
Det å lese avisa høyt for seg selv, eller be
pårørende lese overskrifter kan være ei kort økt ved
frokostbordet eller ettermiddagskaffen.
Når bruker selv leser høyt får han muligheten til å
vurdere lydkvaliteten i det han hører. Han vet hva som
blir lest og blir bedre kjent med egen stemme. Lesing
for barn og barnebarn er også god trening.
Målet med all trening er å danne «lydspor» slik at en
kjenner igjen lydbildet også når det blir presentert
i en annen sammenheng. Man må få lydbildet man
vet blir presentert til å stemme med det man faktisk
hører og oppfatter. “Jeg vet du sier «Adresseavisen»,
men oppfatter ikke ordet slik jeg forventer”, sa engang
en bruker. Da må en lytte til ordet «Adresseavisen»
mange nok ganger til at man får lydbildet til å stemme
med det en faktisk hører. En må bestemme seg for at
“jo, jeg hører Adresseavisen”.
Det finnes også forskjellige dataprogram hvor lytting
står i fokus. Lyttetreningsprogrammet “Kan høre” er
tilgjengelig fra Møller-Trøndelag kompetansesenter.
Her kan en både trene på å skille lyder og ord
fra hverandre. En kan også trene med tegn og
munnavlesning.

Programmet “CI hva du hører” (Møller-Trøndelag
kompetansesenter) er laget ut fra Geoff Plant sine
prinsipper og kan brukes både sammen med pedagog
og som egentrening hjemme. Her finnes mange
variasjoner av oppgaver og vanskegrader. Bruker kan
selv følge med utviklingen og tydelig se hvor mye han
får med seg, da han får tilbakemelding i form av
skåring etter hver oppgave.

Programmet er tilgjengelig på www.acm.no/ci
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Egentrening
Det å høre på radio oppleves for mange som totalt
kaos, dagens radioprogram er ikke som før. Nå preges
de av mange som snakker samtidig, bakgrunnsmusikk
og pålagte lydfiler. Kvaliteten i lyden varierer, og det
å oppfatte innholdet kan være en utfordring for noen
og enhver. Uansett er lytting til radio god trening, og
ikke minst er den positive gevinsten av å oppfatte noe
fra radio, veldig stor. Oppfatter man radio, vet man at
det er hørselen som fungerer. Her er det ingen andre
støttepunkt enn hørselen. Start med nyhetsprogram,
hvor en kanskje har en formening om innholdet og
utvid etter ønske og behov.

Lyttetrening etter CI
Uansett hvordan og hvor mye egentrening brukeren
får til, må han stadig oppfordres til å utnytte alle
mulige sitasjoner og bli vant med å se på forskjellige
situasjoner som trening. Du kan sitte og snakke
med naboen, men du kan også bestemme deg for
å virkelig prøve og oppfatte hvert ord naboen sier,
konsentrere deg om lydene og på den måten få en god
treningssituasjon ut av en hyggelig prat.
Mottoet må være “Utnytt alle muligheter og
situasjoner for å bedre egne lytteferdigheter! ”

Utviklingen går i rasende fart og det finnes etter
hvert utrolig mange muligheter for å lytte til media i
hverdagen. Lytt via lydbok, telefon, ipod, ipad. Overalt
har vi mulighet for å utnytte tiden til trening.
I dag kan mange også “leke” med tv-programmer.
Dekoderbokser gir oss muligheten til å ta opp tvprogram, stoppe-starte, spole og gjenta på nytt og
på nytt. Her ligger det mange gode muligheter for
lyttetrening.
Mulighetene er der for dem som ønsker å prøve ut
nye og spennende måter å bruke hørselen på. Vi må
hjelpe den enkelte bruker til å finne sin måte å drive
egentrening på. Mange yngre og noen eldre ønsker
å utnytte alle nymotens produkter, og vi må vite nok
om mulighetene til å komme med gode forslag. Lytt til
brukerens behov.
Når det gjelder hodetelefoner gir heller ikke dette
noen utfordringer. Noen velger å bruke store
hodetelefoner som dekker over mikrofonen, mens
andre får laget koblinger som går direkte inn i CI’en,
eller benytter seg av bluetooth teknologi.
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Telefontrening
Mange gleder seg til å prøve å snakke i telefonen,
mens andre gruer seg. Noen vil prøve med en gang,
mens andre utsetter og utsetter. I dag har mange
døve mobiltelefon på tross av at de tidligere ikke har
kunnet bruke den til å snakke i. De har brukt den til
å sende meldinger med. De har derfor telefonen
tilgjengelig, og det gjelder å sette den på generell
framfor lydløs, slik at de hører at den ringer!
Det er viktig at brukeren er motivert for å trene på å
snakke i telefonen. Noen har kanskje måttet slutte
å snakke i telefon for mange år siden fordi hørselen
ikke lenger strakk til. De har kanskje mange negative
opplevelser med telefon og trenger tid for å tørre å
prøve seg. Da gjelder det at pedagogen kan legge til
rette for en trygg og god situasjon hvor man alltid har
mulighet for retrett!

Lyttetrening etter CI
CI’en. Andre velger spesielle ledninger/handsfree som
kobles direkte til CI’en, mens andre igjen lykkes best
med bluetooth slynge som de bærer rundt halsen.
Uansett hvilken metode brukeren velger, må en prøve
seg fram og bli fortrolig med systemet.
Når en skal i gang med trening bør en ha et skriftlig
utgangspunkt å trene på, slik at bruker vet hva som blir
sagt i begynnelsen.

Man må som med all annen lyttetrening starte
med klare avgrensede rammer og mål. Den første
treningsøkta bør alltid foregå i samme hus, slik at
en har mulighet for å avbryte og snakke videre med
hverandre øye til øye. Å skape en trygg situasjon vil
lette for lyttingen og øke sjansen for at vi skal lykkes.

En kan godt starte med generelle fraser som “hei, det
er Kari” og gå videre med å lese setninger i et rolig
tempo og med gode pauser mellom. Når bruker har
hele teksten foran seg er det greit å følge med å prøve
og få det en hører til å stemme med det en leser på
teksten foran seg. Dersom bruker ikke greier å følge
teksten, kan en komme til samme rom og fortsette
å snakke i telefonen samtidig med at pedagogen
peker i teksten. Vår erfaring er at brukere som vil
prøve telefon og som har kommet godt i gang med å
oppfatte tale uten visuell støtte, også vil lykkes med
å lytte i telefonen. Det er av vesentlig betydning at
bruker har tro på at han greier å lytte i telefonen, så jo
flere positive opplevelser bruker har, jo bedre.

Noen ønsker å begynne med fasttelefon fordi den ofte
gir litt bedre lyd, (og ofte har mulighet for teleslynge),
mens andre ønsker å begynne med mobil fordi det
er det de kommer til å bruke i hverdagen. I dag har
de fleste mobiler så gode mottagerforhold at det
er vanskelig å anbefale en mobil framfor en annen.
Generelt ser en at mobiler tilrettelagt for musikk har
gode høyttalere, men så lenge mobilen er relativt ny
vil den sannsynligvis være god nok for en CI bruker.

Etter hvert kan en ha lister med ca. 5 setninger.
Setningene leses i tilfeldig rekkefølge, og bruker skal
gjenta riktig setning. Neste steg er temasetninger.
Bruker har oppgitt tema og vet at det kommer 5
setninger til hvert tema. Bruker gjentar. Bruker
kan også være den som stiller spørsmål. Pedagogen
svarer og bruker bekrefter svarene med å gjenta
hovedtrekkene. På denne måten nærmer en seg etter
hvert en mer generell samtale.

Noen velger å holde mobilen opp ovenfor øret, for
å prøve å treffe på riktig i forhold til mikrofonen på

Når en etter hvert skal gå over til å ha en vanlig
samtale med bruker i telefonen, kan en velge å sitte
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Telefontrening

Lyttetrening etter CI

hver for seg. Da kan en enes om tidspunkt og pedagog
ringer opp bruker for å snakke om generelle ting.
Dersom dette oppleves truende i begynnelsen, kan en
velge å sitte nær en pc. Da kan en ha et chatteprogram
åpent slik at en kan gå inn å skriftliggjøre for å
oppklare eventuelle misforståelser.
Bruker må oppfordres til nye utfordringer med
telefonen. Når bruker er moden for nye utfordringer,
kan en alliere seg med pårørende eller venner og
gjennomføre noe av den samme treningen med nye
personer. Dette kan være en fin måte å bli kjent med
venners stemme på i telefonen. Det er viktig at en
kjenner stemmen til de en skal snakke mest med. For
noen kan det være forskjell på hvor lett de oppfatter
herre kontra damestemme. Noen må øve mer på
damestemme, andre på herrestemme. Jo tryggere
man blir, jo større utfordringer kan man trenge. Etter
hvert kan bruker få i oppgave å ringe for å sjekke
forskjellige ting. Dette kan gjøres med pedagogen til
stede, noe som vil øke brukers trygghet.

Referanser
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Radiotrening/lydbok
Mange finner mye nytte i å drive
lyttetrening med radio, lydbok eller
digibok.
Når det gjelder radio anbefaler
vi at man starter med å trene
på Dagsnytt. Her leses ofte
sakene opp, og man har kanskje
en liten formening om innholdet ut fra dagens
verdensbilde. Dersom man hører Dagsnytt på pc har
man mulighet til å spole tilbake og høre klippet på
nytt. Hvis man hører dagsnytt på forskjellige kanaler
får man forskjellige stemmer, men vet etter hvert
en del om innholdet. Når man hører en sak for
andre gang, er den lettere å oppfatte, noe som gir
en god mestringsfølelse for bruker. Man bør få hjelp
til å finne gode Dagsnyttsendinger uten for mange
intervjuer eller andre avbrekk. Når det er intervju
med reportere i andre land, vil telefonlinjene være av
dårligere kvalitet noe som gjør lydbildet vanskeligere.
Erfaringsmessig ser en at Dagsnyttsendinger som
sendes midt på natten ofte har færre slike avbrekk. Da
kan det være greit å finne gode klipp og jobbe med
disse. En må også vurdere om noen stemmer er bedre
enn andre og velge de beste i begynnelsen. Dersom
man har ei avansert datamus med funksjonsknapper,
kan en programmere musa slik at høyreklikk
automatisk spoler lydklippet 5-10-15 sekund tilbake.
På denne måten får en mulighet for enkelt å få gjentatt
noe en ikke har oppfattet.

Lyttetrening etter CI
dersom man ikke oppfatter innholdet. En kan også
velge å lese teksten først, for å vite hva den handler
om. Det viktigste er alltid at bruker skal ha en positiv
opplevelse og føle mestring. Etter hvert som en blir
kjent med stemmen til den som leser, kan en prøve å
lytte videre i boka uten å ha lest først. Dersom man
går inn på “Lydbokforlaget” sine hjemmesider på
internett, www.lydbokforlaget.no , vil en kunne finne
lydklipp fra veldig mange forskjellige lydbøker. Ved å
bruke litt tid her, kan en finne fram til innlesere som er
enklere å oppfatte for den enkelte bruker. Det vil være
enklere å oppfatte en kjent stemme som en liker, enn
en ukjent.
Digibok fungerer på samme måte som lydbok,
men en har her i tillegg muligheten til å få teksten
lest opp i forskjellig taletempo. Å stille boka inn
på rolig hastighet kan for mange være nok til at de
kommer i gang med å lytte til bøker. Digibok kjøpes i
bokhandlere eller lånes på biblioteket.
Pedagogen må hjelpe bruker i gang, finne fram
bøker og starte opp, slik at bruker ser at det går an.
Radiotrening kan også med fordel gjennomføres
sammen med pedagogen i begynnelsen.
Jo flere positive opplevelser bruker har med lydbok og
radio, jo lettere vil det være å ta dette med hjem som
egentrening.

Vanlig lydbok kjørt på cd-spiller gir både god
lyttetrening og etter hvert gode skjønnlitterære
opplevelser. I begynnelsen bør man ha tilgang
på boka som er innlest slik at en kan lese teksten
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Fremmedspråkelige
Etter hvert vil det komme flere
og flere fremmedspråklige som
får CI og som kanskje både skal
lære og forstå tale og det
norske språket. De har kanskje
ikke fått noe opplæring på
norsk, og da bør denne gå
hånd i hånd med
lyttetreningen. Vi anbefaler at norsklærer også får
ansvar for lyttetreningen slik at man får tilstrekkelig tid
både til norskopplæring og lyttetrening.
Det vil alltid være en stor utfordring å vite om bruker
ikke hører/tolker eller om han ikke forstår. Vår
erfaring er at det vil være ekstra viktig at den døve
svarer med ord framfor å peke på ord/bilder der
dette er mulig, dette fordi vi har erfart at brukere har
pekt på feil bilde. Når vi spurte hva han trodde han
hørte, så gjentok han riktig. Han hadde for eksempel
hørt “veps”, men pekte på “fisk” fordi han blandet de
norske ordene.
Det er også vår oppfatning at en kan drive lyttetrening
med enkelte oppgaver som de ikke har forutsetninger
for å forstå. For eksempel ordparlister. De har listen
foran seg og kan se ordene, men de forstår de ikke.
Her er fokuset at de skal lytte etter en lyd, de skal
bestemme om det for eksempel er s i målordet eller
ikke. Når jeg da peker på ordene og leser søk – øk –
søk, så skal de bestemme om det siste ordet inneholdt
s eller ikke. Eller ved nam – dam – dam, hadde
siste ord n eller d lyd? De må jobbe med de små
enhetene for å få nok lyttetrening, og da må det gå
på bekostning av forståelsen. En må likevel tilstrebe
at så mye som mulig av lyttetreningsmaterialet skal
være slik at de forstår innholdet. Dette krever derfor

Lyttetrening etter CI
stor innsats fra pedagogen, som må lage mange
oppgaver selv. Lag oppgaver ut fra de ideer som finns
i «Syntrain», «Auditrain» ol, men tilpass med ord som
eleven lærer i norsk. Lag egne setningsmatriser med
de ordene som det jobbes med i norskundervisningen,
enten det er matvarer, dyr eller klær. Bruk korte
setninger som går igjen i norskopplæringsboka, som
«Hva heter du?», «Jeg bor i Trondheim», «Når kommer
du hjem?», «Når begynner skolen?», og lignende.
Det er viktig at pedagogen vet når han jobber med
norsk opplæring og når han jobber med lyttetrening,
og husk at her har taletempo enda mer å si enn for
dem som har norsk som morsmål. Et lite tips er å
holde fokus på å skjule munnen når en driver med
lyttetrening. Når det er «vanlig» norskopplæring
bruker man alle gode hjelpemidler, ikke minst
muligheten for munnavlesning.
Dersom man jobber med dataprogram som “Kan
høre” eller “CI hva du hører”, kan man samtidig ha en
ordliste oppe, eller gå på google og søke opp bilder
for å finne ut av hvilke ord en jobber med. Målet er at
hjernen skal få trening i å tolke lyd, og da må det noen
gang gå på bekostning av forståelsen.
Dersom det er mulig, bør også brukeren få tilbud
om lyttetrening på sitt morsmål. Her må en veilede
morsmålslærer eller pårørende og lage/tilpasse
oppgaver som best en kan. Pårørende må få
informasjon om hvordan de kan trene i hverdagen
med brukeren. Her vil de samme prinsipper gjelde som
for norskspråklige.
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Ny treningsperiode?
Er det noen gang for seint å
gå i gang med trening? Kan
det nytte med en ny
treningsperiode etter ett år
eller to? Må treninga startes
opp rett etter lydpåsetting?
Mange spørsmål og mange
svar, men generelt er det
viktig å komme raskt i gang
med trening, men det er aldri for sent!
Vi har hatt brukere som har kommet til trening flere
år etter lydpåsetting, og brukere som har følt at
ferdigheten har gått nedover, og derfor opplevde
behov for en periode med lyttetrening.
Begge brukergruppene hadde utbytte av trening.
En bruker hadde fått noe trening etter lydpåsetting,
men den var ikke systematisk og opplevdes tilfeldig.
Han bestemte seg for å prioritere hørselen og
satte av tid til trening både på egen hånd og med
meg. Vi tilrettela et program over 6 uker med 2
økter hver uke. Så en periode på 6 uker kun med
egentrening, med en oppfølgingsperiode på 3 uker
med 2 treninger i uka. Totalt altså 18 økter med
trening. Brukeren opplevde lite utbytte av sitt CI
ved vårt første møte. Lyden opplevdes som en
total pakke, og han opplevde lite utbytte i form av
taleoppfattelse. Vi gjennomførte kartleggingsprøven
for å få et bilde på lytteferdigheten, og ut fra dette la
vi opp en treningsplan som også inneholdt oppgaver
for egentrening. Allerede etter de to første timene
opplevde brukeren en bedring i form av at han visste
mer hva han skulle lytte etter og hvordan.
Etter endt periode var brukeren sine ferdigheter

Lyttetrening etter CI
totalt forandret. Han opplevde at lytteforståelsen
var vesentlig bedre. Pårørende kommenterte den
tydelige framgangen, og brukeren valgte å gå tilbake til
arbeidslivet. Dette kan jo ha vært en solskinnshistorie
om en bruker som bare ikke hadde fått nok eller god
nok trening til å knekke koden, men den viser uansett
at det “aldri” er for sent å sette i gang med jevnlig,
systematisk lyttetrening.
En annen bruker mente at lytteferdigheten hadde
avtatt ett år etter avsluttet trening, og han ønsket
derfor en ny periode med trening. Vi la da opp til
4 uker med trening en gang i uka. Vi gjorde en rask
kartlegging og fant ut at hovedfokus skulle ligge på
speechtracking og ordparlister, samt noe trening i
bakgrunnsstøy. De fire timene var nok til at brukeren
igjen fikk føle mestring. Vi la opp timene med
oppgaver i flytsonen med et godt samsvar mellom krav
og ferdigheter. Etter de fire ukene hadde brukeren en
mye bedre oppfattelse av sine egne lytteferdigheter.
Det er ikke sikkert at en hadde funnet noen endring
i lytteferdighetene hvis en hadde kunnet måle de
eksakt, men brukeren selv hadde funnet tilbake til
den gode opplevelsen av mestring. Skuldrene senket
seg. Han kjente igjen på at han mestret dette og gikk
ut i hverdagen med litt mer mot og en mer positiv
innstilling til egne lytteferdigheter. Noen ganger
(mange ganger!) er opplevelsen av mestring og det å
være fornøyd og stolt av seg selv nok til at en faktisk
hører vesentlig bedre!
Husk derfor uansett når du skal i
gang med trening må det være
mestring som står i fokus for å få
utvikling!
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Reparasjonsstrategier
Brukere som har vært tunghørte og døve over lang
tid, er vant til å ha vansker med å oppfatte tale.
Noen har utviklet forskjellige strategier for å prøve å
oppfatte, mens andre har valgt å ikke forholde seg til
personer de ikke forstår. Når de nå får CI og etter hvert
kanskje vil bli i stand til å oppfatte tale, vil de trenge
strategier for å håndtere situasjoner hvor det oppstår
misforståelser. En bruker fortalte at med CI hørte
og oppfattet hun såpass mye, at hun skjønte at hun
oppfattet feil. Nå måtte hun be om gjentagelse fordi
hun opplevde manglende forståelse. Dette var en
ny situasjon som for brukeren ble litt vanskelig. Hun
var usikker på hvordan de andre ville reagere, ble det
sett på som mas, ville de oppfatte henne annerledes,
oppleve henne som tregere, dummere, mindre
oppmerksom? Hun opplevde selv behov for å trene på
reparasjonsstrategier.
Vi valgte da at jeg skulle fortelle om en opplevelse.
Hun skulle lytte uten mulighet for munnavlesning.
Hvis hun ikke oppfattet eller var usikker på om
hun oppfattet riktig skulle hun bruke en av de
nedenstående strategiene.
• Si det om igjen
• Si det om igjen sakte og tydelig
• Si det på en annen måte
• Gi meg et nøkkelord/ viktig ord
• Gi meg en ledetråd
• Skriv (fingerbokstaver)
• Snakker du om ….?
• Sa du……?

Lyttetrening etter CI
Disse strategiene kan en øve på uansett hvor god
lytteforståelse brukeren har. En kan lese setninger
til tema, vilkårlige setninger eller en hel tekst.
Målet er at bruker skal få erfaring med å avbryte
samtalepartner for å oppklare innholdet på mer
varierte måter enn å si “hæ”. Dette kan være
en psykisk belastning fordi bruker til stadighet
må konfronteres med hva han ikke mestrer eller
oppfatter. Bruker må derfor være motivert for denne
typen trening. Motivasjonen kommer gjerne med
behovet for bruk i det daglige. En bruker fortalte at
venner mente det var mye enklere å snakke med
han etter at han fikk CI. Brukeren selv opplevde ikke
forandringene så veldig store. Da han undersøkte
dette litt nærmere, oppdaget han at han nå hørte
tilstrekkelig til å oppdage eventuelle misforståelser.
Han hadde med høreapparat ikke oppfattet alt som
ble sagt. Han hadde svart på det han trodde den andre
spurte om, og i stedet for å konfrontere han med
misforståelsen, gjentok samtalepartneren spørsmålet
på nytt. Brukeren oppfattet dette som to forskjellige
spørsmål og opplevde derfor ingen problemer.
Samtalepartneren derimot opplevde at bruker svarte
“god dag mann, økseskaft”, og gjentok spørsmålet.
Etter at bruker fikk CI og opplevde ikke å oppfatte
eller forstå spørsmålet, ba han om gjentagelse.
Dette opplevdes for samtalepartneren ikke som
en negativ opplevelse, men heller som en lettelse i
kommunikasjonen.
Trening på reparasjonsstrategier vil gjøre det lettere å
ta dem i bruk i det daglige. Det er også viktig å snakke
om dette med bruker og pårørende. Bruker har i
årenes løp sannsynligvis laget seg en del strategier
eller måter å håndtere utfordringer på som med CI
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Reparasjonsstrategier
bør/kan endres. For eksempel kan nærpersoner
tidligere ha berørt den døve for å få oppmerksomhet.
Etterhvert som bruker oppfatter lyd, bør en påkalle
oppmerksomhet med bruk av navnet. Hverdagen blir
annerledes både for bruker og pårørende. Man bør
velge en eller to strategier som brukeren er fortrolig
med, og starte trening med disse.
Enkelte pårørende kan få problemer i den nye
hverdagen som de ikke var forberedt på. Noen
pårørende har kanskje fungert som tolk og støtte og
vært den som har tatt hovedansvaret. Etter hvert vil
kanskje brukeren ønske å utnytte sitt CI til å klare
seg mer på egenhånd. De blir ikke så avhengige av
pårørendes støtte, og dette kan bli et savn for den
pårørende. “Han trenger meg jo ikke lengre” uttalte
en eldre dame etter at mannen hadde fått trent opp
sine lytteferdigheter med CI. Dette var både positivt
og negativt. Hun mistet på en måte noe av sin rolle
som kone, en rolle hun kanskje hadde satt pris på.

Lyttetrening etter CI
brukeren til å bli oppmerksom på lyder! Det betyr at
han til stadighet må være oppmerksom selv og henvise
til lydkilden, samt sørge for at lyden blir gjentatt
mange ganger dersom dette lar seg gjøre. Dersom CIbrukeren ikke oppfatter lyden, må pårørende prøve
å beskrive lyden slik den høres ut i egne ører. En må
også gjøre bruker oppmerksom på når lyden kommer
igjen, der dette er mulig. Si; ”nå kommer lyden
igjen….”.
Det er mange faktorer pårørende kan vurdere for å
lette kommunikasjonen for brukeren.

Samtalepartner oppfatter ofte at brukeren misforstår,
men velger kanskje ikke å konfrontere ham, fordi det
kan oppleves negativt. Etter CI er tiden kanskje inne
for at vi må intensivere konfrontasjonene når vi ser at
bruker ikke oppfatter eller misforstår. Nå har bruker
en mye bedre mulighet for å kunne oppfatte det som
blir sagt. Dersom man endrer den strategien man
tidligere har brukt, må dette gjøres i samråd med
brukeren selv. Vi må bli enige om at “nå avbryter jeg
dersom du svarer på feil spørsmål, eller oppfatter feil”.
Det er viktig at bruker vet og er fortrolig med at vi
endrer strategi, hvis ikke kan han få en opplevelse av
at han misforstår mye mer nå enn tidligere.
Pårørendes oppgave vil i begynnelsen være å hjelpe
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Kommunikasjonsstrategier

Lyttetrening etter CI

Generelle strategier for bedre
kommunikasjon som brukeren bør være
oppmerksom på:
• Se alltid på den som snakker.
• Ikke analyser hver lyd, lytt etter fraser, ikke
enkeltord.
• Avbryt ikke samtalepartner, før han/hun har fullført
setningen. Kanskje forstår du ikke begynnelsen,
men oppfatter helheten på slutten av setningen.
• Når du ikke oppfatter; be om gjentagelse eller
omformulering.
• Oppsummer hva du hørte, slik at samtalepartneren
kan fylle ut det du mistet.
• Vær oppmerksom overfor nøkkelord/viktige ord i
setningen.
• Ikke vær redd for å gjette.
• Dersom du er oppdatert i nyhetsbildet vil det ofte
være lettere å fange opp nøkkel-ordene. ”Folk”
prater gjerne om det som har skjedd i verden i det
siste.
• Be gjerne venner og familie om hjelp til å holde
deg oppdatert om det som skjer i nærmiljøet/
venneflokken og som du kanskje ikke kan lese i
avisa.
• Behold humøret!
• Dersom du blir oppmerksom på at du endrer
strategier, skriv de ned, slik at du kan kan diskutere
de med pedagogen.
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Lyttetrening etter CI

Kommunikasjonsstrategier
Faktorer som påvirker taleforståelsen

“Learning to hear again with CI“;
Hjemmeoppgave tilpasset til norsk ved:
Kari E. Neeb,
Møller-Trøndelag kompetansesenter /
Marion I. Eriksen,
Logopedisk senter

Fra lytter
• Erfaringer med CI
• Oppmerksomhet
• Motivasjon for å lytte
• Prosessorens programmer
• Forventninger
• Spenningsnivå
• Følelsesmessig tilstand
• Tretthet
• Tinnitus
• Taleavlesningsferdigheter
• Bruk av høreapparat på det andre øret

Fra taler/pårørende
Fra omgivelsene
• Bakgrunnsstøy
• Lysforhold
• Akustikk
• Avstand fra lydkilden
• Om noen distraherer deg i rommet
• Bruk av visuell støtte
• Synsvinkel

• Stemmestyrke
• Taletempo
• Tydelig/utydelig tale
• Ansiktsuttrykk
• Kroppsspråk
• Dialekt
• Vendt mot lytter (CI-bruker)
• Munnavlesning vanskeligere ved bart/
skjegg, eller ting i munnen
• Forholdet til lytteren
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Taletempo
Taletempoet har enorm betydning for hvor lett det er
å oppfatte ordene. I et CI vil ofte ordene i begynnelsen
oppfattes som en strøm av lyd. Brukerne trenger hjelp
til å bryte opp denne strømmen, noe som gjøres ved
at vi snakker tydelig og rolig. Når vi snakker tydelig
og rolig, vil munnbevegelsene også bli tydeligere, noe
som letter munnavlesningen. Gode muligheter for
munnavlesning er en god støtte for taleoppfattelsen
for alle, både nye og erfarne CI brukere.
Å forstå hvor stor betydning taletempoet faktisk
har, innser man kanskje ikke før man samarbeider
med en bruker. Man kan gjennomføre både
trening og samtale i et rolig, moderat tempo uten
problemer. Dersom man setter opp tempoet en
anelse, ser man frustrasjon og manglende forståelse
i øynene hos bruker. Dette blir også veldig tydelig i
setningsøvelsene som finnes i Syntrain. Der er det
et fokusord som er avbildet. De øvrige ordene i
setningen er markert med streker. Bruker får høre
fokusordet flere ganger til han kjenner det igjen og
er i stand til å skille det fra andre ord. Når en da
presenterer setningen, peker en på strekene etter
hvert som en sier ordene. På denne måten får bruker
hjelp til å dele opp strømmen av ord, uten mulighet
for munnavlesning. Bruker kan mestre å lytte ut hele
setningen. Jeg gjennomgikk engang 5 setninger med
utpeking. Bruker avkodet alle uten problemer. Jeg
prøvde så å si en av setningene uten peking og i et mer
normalt taletempo. Overraskelsen var stor da bruker
ikke engang greide å identifisere fokusordet.

Lyttetrening etter CI
som en helhet.
(Klikk bildene nedenfor)

Rask frasering forvansker brukers mulighet til å
oppfatte hele setningen. I eksempelet over uttales
“ut på byen” i en frase og ikke som tre enkelte ord.
Å snakke rolig og tydelig vil for de fleste medføre
konsentrasjon, og mange brukere forteller at det varer
bare en kort stund hvis de ber andre snakke rolig. Her
må nok bruker ta hovedtyngden av ansvaret. Dersom
bruker selv snakker i et utpreget rolig tempo, vil dette
ha påvirkning på samtalepartneren og derfor være den
beste måten å sikre egen taleoppfattelse.
Raskt taletempo er en av grunnene til at det er så
vanskelig å forholde seg til samtale med flere. Med
flere samtalepartnere rundt et bord, er det vanskelig
å vite hvor stemmen kommer fra. For å være sikker på
å komme til, setter vi opp tempoet og hiver oss inn i
diskusjonen så fort det lar seg gjøre.
En til en er enklere enn gruppe!

Hvis vi hører på følgende to setninger, hører vi tydelig
forskjell på frasering. Når vi setter opp tempoet til
normalt samtaletempo, har vi en helt annen frasering.
Vi sier ikke hvert ord for seg, men uttaler to-tre ord
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Artikulasjon og stemme
Når bruker kommer til oss, er vi
veldig bevisste på at det nå skal
dreie seg om lyttetrening for å
bedre taleoppfattelsen. Noen har fått mye trening på
artikulasjon og stemmebruk tidligere i livet og har gått
lei av det. De har trent på noe de kanskje ikke har hatt
forutsetninger for å greie. De skal nå derfor slippe å
forholde seg til den siden av logopedens/
audiopedagogens kompetanse. Vi har vært tydelige til
våre brukere både på informasjonskurs og i skriftlig
form ved oppstart av trening at stemme og tale nå ikke
vil være i fokus. Enkelte brukere er likevel opptatt av
dette. De opplever kanskje at stemmen og/eller
artikulasjonen forandrer seg etter at de har fått CI.
Kanskje har de selv registrert svakheter og endret på
for eksempel uttalen, eller kanskje har stemmen og
stemmeleiet endret seg av seg selv på grunn av at
bruker oppfatter og hører egen stemme. Dersom
bruker selv opplever et behov eller har et ønske om å
endre stemmebruk og eller/uttale, kan en mot slutten
av treningsperioden gå i gang med dette. Men i
starten er det oppfattelse av tale og omgivelseslyd
som skal være i fokus, uansett om pedagogen selv
kanskje opplever at han kan stemme/uttaleretting
bedre enn lyttetrening!

Lyttetrening etter CI
over at hun ikke hadde visst om forskjellen før. Litt
lengre ut i timen sier hun plutselig; “ sier vi ikke gikk
med g- heller?” Nei, gikk uttales også med j-lyd! Da
ble hun litt forbannet og sa: “Hvorfor har ingen fortalt
meg dette før??” Slike korrigeringer kan være enkle å
få til og huske nå som de etter hvert har fått et lydbilde
å forholde seg til.
En kan derfor oppnå en viss endring i uttale og
stemmekvalitet etter å ha brukt CI en stund, og en
kan selvfølgelig velge å jobbe med dette etter at
en har kommet godt i gang med lyttetreningen og
nærmer seg en avslutning på denne. Uansett bør ikke
uttale/stemmetrening prioriteres på bekostning av
lyttetreningen.

En bruker kom til meg og mente hun hadde problemer
med g-lyden og ønsket etter hvert hjelp til å rette opp
denne. Jeg hadde ikke registrert at det var vansker
med g-lyden og ba henne forklare meg. Hun hadde da
fått beskjed om at hun ikke kunne uttale “gi”, som i “gi
bort en gave”. Jeg måtte da forklare henne at i “gi”
bruker vi ikke g-lyden men en j-lyd. Vi uttaler det “ji”.
Vi lyttet på forskjellen, og hun var fornøyd med ikke å
ha vansker med g-lyden. Samtidig ble hun litt betenkt
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CI 1 og CI 2
Det er ikke slik at to CI gir dobbelt så god hørsel, men
det kan ha mange fordeler.
I Norge i dag (2011) blir alle døve barn operert med to
CI. De voksne har foreløpig kun krav på ett. En av de
største fordelene med to CI er at de gir stereohørsel,
noe som gir bedre oppfattelse i støy og gjør det lettere
å vurdere hvor lyden kommer fra. Taleoppfattelse i
støy er kanskje det CI brukere strever mest med. I
tillegg trenger man mindre forsterkning totalt, slik at
en kan gå noe ned i volum. Dette kan i noen tilfeller
gjøre lyden mindre skingrende og mer behagelig.
Vår erfaring er at to CI ikke nødvendigvis gir bedre
taleoppfattelse i en- til- en situasjon, men det gjør
oppfattelsen lettere fordi brukeren trenger mindre
energi for å oppfatte, mindre konsentrasjon og
mindre stress. Livskvaliteten til en bruker som har
fått to CI synes å bli bedre fordi taleoppfattelse krever
mindre konsentrasjon, med de fordeler dette har for
stive skuldre, tretthet, slitenhet og oppmerksomhet
generelt.
Andre fordeler med to CI går på den generelle
tryggheten for at en har lyd. Med ett CI er bruker
veldig sårbar. Dersom CI’en går i stykker, må den
sendes inn for reparasjon. Bruker blir da uten lyd en
periode, noe som kan oppleves veldig frustrerende.
Det kan også oppstå komplikasjoner i form av
infeksjoner i og rundt operasjonssåret. Dette kan
plutselig oppstå lang tid etter at såret har grodd og kan
medføre at CI’en må tas av en periode.
I Norge er det hovedsakelig økonomiske grunner
til at en ikke har krav på to CI. Selve implantatet
og den ytre delen koster ca. 250 000 kr i 2010. I
tillegg kommer operasjon og lydpåsetting, samt de

Lyttetrening etter CI
øvrige samfunnsøkonomiske kostnadene i form av
sykemelding, rehabilitering o.l. Man har lite fokus
på de samfunnsøkonomiske fordelene, i form av
livskvalitet, større muligheter for å stå lengre i jobb,
mulighet for økt stillingsstørrelse o.l. I 2010 får voksne
to CI i Danmark, Tyskland og Australia. Vi får håpe
Norge raskt kommer etter.
Fordi vi regner med at det etter hvert vil bli et tilbud
om to CI, er det viktig at brukere som har nytte av
høreapparat bruker dette i tillegg til CI, dette for
stadig å stimulere det døve øret. Sjansene for godt
utbytte av CI avhenger av at øret har vært stimulert.
Dersom man på sikt ønsker to CI og antar man kan
være kandidat for det, anbefales det at man jobber for
å greie å bruke både CI og høreapparat sammen. For
noen vil dette være en stor utfordring da det kan være
vanskelig å integrere de to typer av lyd dette gir. Noen
brukere mestrer ikke å bruke både CI og høreapparat.

Opptrening av CI 2
Noen får CI 2 ut fra en individuell vurdering. Det
kan være medisinske vansker med CI 1, eller det
kan være spesielle behov hos den enkelte eller
samfunnsøkonomiske forhold som gjør at søknad om
CI 2 innvilges.
Når en får CI 2, er det fremdeles ikke slik at en kan
slå på lyden og forstå alt som blir sagt. CI 2 må
trenes opp på samme måte som en måtte med CI
1. Prosessen vil likevel i mange tilfeller være mye
enklere fordi brukeren vet hva han går til og vet hva
som kreves. Det er kanskje mindre følelser forbundet
med operasjon og tiden etterpå. Brukeren er mindre
stresset og kanskje mer i balanse psykisk i forhold til
hva som var tilfellet ved operasjon av CI 1.
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CI 1 og CI 2
Når lyden kobles på, må en ta av den gamle CI’en
en kort periode, dette for at hjernen skal venne
seg til å høre på det «nye» øret. Dersom den gamle
CI’en er påkoblet, vil hjernen foretrekke den kjente
lyden derfra, og dette vil «overdøve» den nye lyden.
Hjernen vil ikke oppfatte og tolke lyden i den nye
CI’en, og lytteferdighetene vil ikke utvikles. De første
dagene, mens en er på sykehuset for justering, må
en derfor kun bruke den nye CI’en. Mot slutten av
justeringsdagene vil man koble de to CI’ene sammen
slik at en får justert lyden til å være behagelig også i
stereo.
Hjernen skal venne seg til å tolke lyd fra to kilder, og
lyden vil oppfattes forskjellig fordi kvaliteten avhenger
av trening. En må derfor belage seg på å gjennomføre
en periode med lyttetrening også med CI 2. En bruker
uttalte at hun opplevde stor forskjell på hvordan
treningen opplevdes med CI 2, hovedsakelig fordi hun
visste hva hun nå skulle lytte etter. Hun hadde på en
måte en mal for hvordan det skulle høres ut. Ikke
minst var hun mye mer rolig og ikke så spent på lyden.
Livskvaliteten var allerede vesentlig endret til det
bedre med CI 1, og alt hun kunne få ut av CI 2 ville bli
som en bonus.
I perioden etter lydpåsetting av CI 2, bør en prøve å
bruke bare CI 2 alene i perioder av dagen. Uansett
må en drive lyttetrening bare med CI 2 på. Brukerne
er forskjellige, og noen strever mer enn andre med å
få “ørene” til å jobbe sammen slik at lyden oppleves
som en helhet. CI 2 må øves opp for at utbyttet skal
bli maksimalt og ikke bli «styrt» av CI 1. Det krever
en del av hjernen å få to CI til å fungere sammen,
derfor må man prøve seg fram. Noen anbefales å bare
bruke CI 2 en periode, mens andre anbefaler at begge

Lyttetrening etter CI
brukes sammen og det gamle tas av under trening.
Dette vil variere fra person til person og må styres av
audioingeniør/audiopedagog på sykehuset i samarbeid
og samråd med pedagogen som har ansvaret for
opptreningen.
Av de som har vært til opptrening med CI 2 hos
oss, har vi i samråd med Rikshospitalet og St. Olavs
Hospital, valgt å ta av den gamle CI’en helt en periode.
En har da kun brukt den nye, samt drevet intensiv
lyttetrening bare med den nye. En har stadig vurdert
framgangen og gjort tester for å se om den nye CI etter
hvert fungerer like godt som den gamle. Når bruker
har opplevd at lyden har blitt god/tilfredsstillende, har
vi satt på den eldste CI’en og trent noe med begge to.
Dette har fungert veldig godt.
Brukeren må belage seg på og motivere seg for trening
tilsvarende det man gjennomgikk med CI 1. Man må
ha både analyse- og syntesetrening, speech tracking
og samtaletrening. Jobben må gjøres på nytt. Man vet
hva man går til og hva man skal lytte etter, noe som for
mange gjør jobben lettere.
Når man har fått to CI, er man fremdeles ikke hørende,
men en har fått stereolyd og vil kunne oppfatte tale
lettere i støyfylte omgivelser, og en er mindre sårbar
for tekniske problemer.
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Bakgrunnsstøy og tekniske hjelpemidler
CI brukere påvirkes i vesentlig grad av bakgrunnsstøy.
Å oppleve og tolke tale i en- til- en situasjon vil være
veldig annerledes enn med bakgrunnsstøy. Når det
er mye bakgrunnsstøy, vil stemmen til den en snakker
med drukne i den andre støyen. På tross av at CI er
laget for å forsterke tale, tar den inn all den andre
lyden, men den forsterker ikke all lyd på samme
måte som et vanlig høreapparat. Etter hvert har det
kommet mange forskjellige programmer som CI’en
kan programmeres med for å unngå og redusere
bakgrunnsstøy. Hvilke program som er tilgjengelige,
er forskjellig for de ulike CI- apparatene. Det skjer
hele tiden en rask utvikling, så her må en forholde
seg til den informasjon som sykehusene gir i forhold
til hver enkelt bruker. For mange brukere kan det
være aktuelt å prøve ut de forskjellige programmene
sammen med pedagog. Mange trenger å få
gjennomført lyttetreningsoppgaver med forskjellige
program for å prøve å finne ut hvilket program som
fungerer best. Da må pedagogen kunne utføre
oppgaver både med og uten bakgrunnsstøy. Når en
skal simulere bakgrunnsstøy, kan dette gjøres med
lydopptak av “stemmesurr”, eller ved å sette på en
radio i bakgrunnen. Etter hvert kan en også trene i et
rom hvor det er andre tilstede, en kantine el.
Vanskelige lydforhold i rom er uheldig for alle, men
hørselshemmede må alltid konsentrere seg ekstra for
å høre hva som blir sagt. I rom med dårlig akustikk vil
hørselshemmede derfor kunne gå glipp av verdifull
informasjon, samtidig som de blir fortere slitne enn
normalthørende.
Det vi oppfatter som “dårlige rom” er ofte rom med
uheldig akustikk for tale. Dersom det i tillegg er
bakgrunnsstøy i rommet, gjør det lytteoppgaven

Lyttetrening etter CI
enda vanskeligere. Lyden går ikke direkte fra sender
til mottaker, men den går på kryss i rommet og fanger
opp både bakgrunnsstøy og romklang underveis.

“Gode rom” har kort etterklangstid, god lyddistribusjon
og lavt støynivå. Taletydeligheten i slike rom kommer
alle til gode, ikke minst de hørselshemmede.
Utfordringen med CI og bakgrunnsstøy, samt
problemet med å snakke med mange på en gang,
henger sammen med avstanden mellom mikrofonen
og senderen (den som snakker). For å prøve å forstå
hvorfor det er så stor forskjell på å snakke med en
bruker med CI en- til- en, og i en større gruppe eller
med bakgrunnsstøy, kan en tenke på opptak med
gamle kassettspillere. Mange har kanskje prøvd å ta
lydopptak med en gammel kassettspiller. En har tenkt
at det var gode forhold, den som sang eller snakket
hadde klar og tydelig stemme, og det var ingen
annen støy. Likevel ble vi skuffet da vi skulle høre på
opptaket. Stemmen var fjern og langt unna, det var
et sus på opptaket, eller en merkelig klang. Dette
henger sammen med avstanden mellom lydkilden og
mikrofonen. Jo lengre avstand, jo mer lyd “henger”
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Bakgrunnsstøy og tekniske hjelpemidler
i rommet mellom lydkilden og mikrofonen, og desto
mer klang og “ulyd” vil mikrofonen fange opp.

Slik kan en også tenke seg at CI’en fungerer. Når
to sitter nært hverandre i et godt rom uten
bakgrunnsstøy, vil brukeren kanskje oppfatte en god
del uten munnavlesning. I kantina eller i gangen
utenfor vil lydmiljøet være så annerledes at brukeren
opplever en stor forverring av hva han greier å
oppfatte. Dette må pedagogen vite og forstå for
ikke å stille for store krav til brukeren og for ikke å
gi brukeren for store forventninger til hva han bør
oppfatte. Avstanden til mikrofonen (som sitter på
CI’ens ytre del) vil være avgjørende. Tenk da bare på
forskjellen fra undervisningsrommet til for eksempel
bilen hvor motoren og trafikken lager mye støy,
samtidig som bruker kanskje har CI’en på venstre
øre mens passasjeren sitter på høyre side. Det er
klart at det vil være en utfordring å forstå tale i slike
omgivelser.

Lyttetrening etter CI
Andre vanskelige situasjoner kan være et møte hvor
bruker sitter ved enden av bordet for lettere å kunne
se og munnavlese de andre, men samtidig kommer
veldig langt unna sjefen som sitter på den andre
enden av bordet. Kantinesituasjonen, hvor en sitter 6
stykker rundt bordet og det er mye støy fra bordene
rundt, opplever bruker at det er vanskelig å følge med
fordi en ikke vet hvem som snakker til enhver tid. Når
en ser hvem det er som snakker, har en gått glipp av
begynnelsen av historien og kan derfor få vansker med
å komme inn i samtalen eller fortellingen.
CI’en gir en god del begrensninger, men brukerne
takler også begrensningene meget forskjellig. Noen
godtar at de går glipp av starten og opplever at de
greier å koble seg på innholdet i løpet av fortellingen,
samtidig som de ved hjelp av oppfølgende spørsmål
synes det hele fungerer greit, mens andre gir opp
når de går glipp av starten. Da får de ikke med seg
noe uansett. Her har brukerens personlighet mye
å si. Noen godtar at de ikke får med alt og tilpasser
seg så godt de kan, mens andre bare er glad og
fornøyd om de får med seg alt. Det er viktig at en
snakker om dette med brukeren. Brukeren trenger
å bli oppmerksom på hvordan han selv forholder
seg til dette. Noe kan kanskje avhjelpes med øvelse.
Hvordan bruker forholder seg til ikke å oppfatte, kan
en trene på både via bevisstgjøring og via øvelse i
reparasjonsstrategier og kommunikasjonsstrategier.
Det finnes også tekniske hjelpemidler for å avhjelpe
forholdene. Disse må testes ut for den enkelte bruker.
Noen opplever stor grad av nytte, mens andre synes
“prakket med teknikken” overstiger nytten.
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Bakgrunnsstøy og tekniske hjelpemidler
Teleslynger er et viktig tilretteleggingstiltak
for hørselshemmede med høreapparat/CI.
Teleslyngeforsterkeren overfører lyden (via
elektromagnetisme), som mottas av telespolen i
høreapparatet/CI’en og omdannes til lyd med samme
lydinnstillinger som brukeren er vant til. De fleste nye
CI som opereres inn i dag har innebygget telespole. På
de eldre modellene kan en koble til spole.
Teleslynge brukes i hjemmet koblet mot
TV, radio og stereoanlegg og eventuelt
andre lydkilder. På steder med mye
bakgrunnsstøy som butikker, postkontorer, apotek
og publikumslokaler som kinoer, teater, opera,
kirker m.m., er teleslynger også et meget egnet
hjelpemiddel. Settes høreapparatet/CI’en i T- eller
MT-stilling, vil lyden komme direkte inn i apparatet.
Mange opplever at det er lettere å tolke tale når lyden
kommer nærmere. Lyden oppleves tydeligere og en
unngår romklangen. Mikrofonen og lydkilden er så
nær det går an.

Lyttetrening etter CI
mobilen, mens andre lykkes med en bluetooth -slynge
som bæres rundt halsen. En bluetooth- slynge kan
også kobles mot mikrofon som for eksempel kan
brukes i bil.
I klasserom kan en ha anlegg hvor lærer har mikrofon
og hvor det i tillegg finnes elevmikrofoner som brukes
av de andre i klassen.
Lydutjevningsanlegg/høyttaleranlegg er etter hvert
blitt montert i mange klasserom. Her bruker lærer
mikrofon. Det plasseres høyttalere rundt i rommet for
å sikre at alle skal høre like mye, uansett hvor i rommet
de sitter. Her bør likevel CI brukeren sørge for å sitte
nær en høyttaler for å komme så nær kilden som
mulig.
Huskeregelen er uansett; jo nærmere lydkilden CI’en
er, jo lettere er det å oppfatte tale!
For mer info se www.påbølgelengde.no

FM- anlegg brukes også av mange med CI. Det finnes
forskjellige system beregnet på forskjellige situasjoner.
Dette er trådløse mikrofoner som sender signaler
videre til en mottaker i CI’en. I undervisningssituasjon
kan lærer/foreleser ha en mikrofon som sender talen
trådløst til brukeren. Det finnes også små sendere
som for eksempel kan legges midt på bordet i et
møterom og derfra forsterke det som blir sagt i
rommet.
Når det gjelder forsterking av mobiltelefonsignaler,
finnes det også her mange muligheter. Noen
foretrekker å koble ledning direkte mellom CI’en og
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CI og musikk
Musikk synes å tjene behov som er
så viktige for mennesket at hjernen
har avsatt plass til bearbeiding av
musikk.“Thrilling music activates
brain systems closely involved in
reward and arousal” (Parsons, G.
Plant – forelesning 2006). Musikk
finnes i alle kulturer, men er ikke betraktet som noe vi
må ha for å overleve. Det er gjort undersøkelser hvor
CI-brukere er blitt spurt hvilke forhåpninger de har til
utbyttet av CI. Nest etter å oppfatte tale er det å ha
glede av musikk den mest vanlige forhåpningen.
I de siste 25 år har man opplevd store fremskritt
i CI-teknologi og utførelse. Dette har resultert i
store forbedringer i taleoppfattelse. Med forbedret
taleoppfattelse kommer et økende behov for bedre
opplevelse av musikk. Selv om mange er fornøyde
med kvaliteten på opplevelsen av musikk, uttrykker
andre stor misnøye. En rekke studier har hatt fokus på
musikkopplevelsen til cochleaimplanterte. Studiene
viser samme trend. Grovt sett er fordelingen slik at ca.
halvparten av de spurte er fornøyde i varierende grad,
og den andre halvparten er det ikke i varierende grad.

Lyttetrening etter CI
Et sitat fra forskere sier: ”Språklyder
oppfattes naturlig og tydelig i
implantatet, men ingen bruker, etter
vår erfaring, har beskrevet musikk på
denne måten”( Dorman og Wilson,
2003 G. Plant – forelesning 2006).
Tale og musikk har noen felles akustiske karakteristika,
men det er også noen viktige forskjeller. Det er lettere
å overføre elementene av talen via nåværende CIteknologi, enn elementene som karakteriserer musikk.
Enkelt sagt kan en sammenligne de ulike typer lyder
med bladene i en food-prosessor. Noen er fine til å
hakke med, andre til å skjære med, og atter andre til
å elte. Ett blad kan ikke gjøre alt. Dagens CI’ er passer
bedre til å overføre ord enn melodier.
Nedenfor følger linken til artikkelen “Music and
implants – Piecing the puzzle together”.
http://www.cochlear.com/files/assets/music_
implants_piecing_puzzle.pdf

Utsagn fra voksne med CI kan være:
”Jeg er meget fornøyd med mitt CI når
det gjelder taleoppfattelse, men
skuffet over musikkoppfattelse som
ikke i det hele tatt oppleves riktig. Det
er ofte vanskelig å oppfatte selv kjent musikk og slettes
ikke å kunne glede meg over ukjent musikk.”

Referanser
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Lyttetrening etter CI

CI og musikk
Cochleaimplantatet er først og fremst konstruert
for oppfattelse av tale. Området for taleoppfattelse
befinner seg innenfor frekvensområdet 1258000Hz. Området for musikkoppfattelse kan være i
frekvensområdet rundt 25 – 18 000Hz.

implanterte oppfatter musikk etterpå. Motivasjonen
vil ha betydning, fordi den som går inn for å lytte
til musikk vil med mye trening kunne få en bedre
opplevelse.

Musikkens elementer

Frekvensområder

 Taleoppfattelse

Musikkens elementer består av rytme, tempo, klang
og melodi/tonehøyde.

8000 Hz

125 Hz

Rytme og tempo

 Musikkoppfattelse
18 000 Hz

25 Hz

 Før CI
--125 Hz

?HZ

 Mulighet etter CI
125 Hz

8000 Hz
Resonare CI 2009 Kari E. Neeb

30

Med CI har man gode muligheter for oppfattelse
innenfor talefrekvensområdet, men klare
begrensninger for musikkopplevelsen. Forbedringen
med det utvidede frekvensområdet gir likevel et
mye bedre utgangspunkt for nye og annerledes
musikkopplevelser enn før implantasjon.
Er det så faktorer som kan forutsi hvorvidt man får
glede av musikk etter CI? Det ser ut til at det ikke er
noen sammenheng mellom god taleoppfattelse (i stille
omgivelser) og hvor god musikkopplevelse man kan
få. Det er heller ikke noen sterk sammenheng med
hvor lenge man har hatt CI og god musikkopplevelse
(Gfeller et al, 2005). Ferdighet i musikk før CI ser
også ut til å ha liten sammenheng med hvor godt den

Rytme innebærer grunnrytme og ulike
rytmemønstre. Tempo representerer
variasjonene innenfor fort, moderat og
sakte. Tempo og rytme kan bidra til å
identifisere et kjent musikkstykke:
”en meget komplisert lytteprosess hvor lytteren bruker
minne av rytmiske mønstre han har hørt tidligere mens
han lytter til den pågående sekvensen av tonehøyder
og rytmer”( Gfeller et al.2002).
Studier har vist at sammenlignet med normalthørende
har voksne med CI liten eller ingen vanske med å
oppfatte rytme som er presentert i moderat tempo (75
– 90 %). Foreløpig er cochleaimplantatet mest effektiv
ved overføring av rytme og tekst (Gfeller, 2005).)

Klang
Dersom man spiller en og samme tone på ulike
instrumenter eller tonen blir sunget av to sangere,
kan man med normal hørsel identifisere instrumentet
eller stemmen på grunn av ulik klang. Den unike
klangen forskjellige instrumenter / stemmer /grupper
/ orkestre har er en viktig side ved den estetiske
nytelsen. Klang gjør lytteren i stand til å oppfatte
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CI og musikk

Lyttetrening etter CI

forskjeller mellom toner med samme frekvens,
varighet, intensitet, når tonene er laget på ulike måter
på ulike instrumenter.

Fra noen personer med CI blir klangen av instrumenter
beskrevet som unaturlig eller metallisk, særlig for
instrumenter i de høyere frekvensområdene.

Grunnen til at man kan identifisere ut fra klang har
med overtoner å gjøre og henger nøye sammen med
hvordan lyden skapes, for eksempel om det er stryke-,
blåse- eller knipseteknikk. Overtoner er de toner som
klinger med ved frembringelsen av en enkelt tone
(grunntone). Overtonenes svingetall er 2, 3, 4, 5, osv,
ganger så høy som grunntonens.

Gfeller et al.(2002) gjennomførte en studie om
gjenkjenning av instrumenter hvor personer med
forskjellige typer implantater deltok. Personer med
CI skåret gjennomsnittlig 47 % korrekt, men blandet
sammen instrumenter på tvers av instrumentfamilier.
Personer med normal hørsel skåret, ikke overraskende,
gjennomsnittlig 91 % korrekt. Disse blandet sammen
instrumenter innen samme instrumentfamilie.

Et eksempel: Musikk avhenger av at man
oppfatter både høye og lave frekvenser for å
oppleve klang i musikken. Den laveste tonen
på gitaren svinger 83 ganger per sekund
(Hz). Deler av strengen svinger fortere, dvs. overtoner.
Med et implantat kan man i de lavere
frekvensområder oppfatte 250 – 125 Hz. Man hører at
det spilles på en streng, men det er ikke 83 Hz. Det er
de delene av strengen som svinger fortere, altså
overtonene implantatet tar inn.

Klarinett, fløyte og tuba har færre overtoner i sitt
spekter og lyder ikke så gjennomtrengende. Saksofon,
trompet og fiolin er rike på høye overtoner og
oppfattes av normalthørende som gjennomtrengende
og lyse.

Grasmeder og Lutman (2006) undersøkte i hvilken grad
CI-brukere kunne identifisere ulike instrumenter via
CI og om noen instrumenter var lettere å identifisere
enn andre. Spørreskjema ble sendt til 72 postlinguale
personer med CI som hadde opplevd musikk tidligere.
En kontrollgruppe av normalthørende fikk samme
spørsmål. Selv-rapportering via spørreskjema kan
ha sine begrensninger, men begge grupper ble spurt
om hvilke instrumenter av en liste på 10 de klart
kunne identifisere. Svarene viste at normalthørende
var mye bedre til å identifisere instrumenter enn CIbrukere (statistisk signifikant). Noen instrumenter var
vanskeligere å identifisere enn andre for CI-brukerne
(statistisk signifikant). Halvparten mente de kunne
identifisere tromme, piano og gitar. Mindre enn
20 % kunne identifisere klarinett, tuba og saksofon.
Trommen var signifikant lettere å identifisere enn
piano. Det var ingen signifikant forskjell i å identifisere
piano og gitar. De andre instrumentene var
vanskeligere å identifisere.

Eksempler på instrumenter uten overtoner er tromme,
cymbal (ikke-tonale instrumenter).

Å identifisere saksofon bød ikke på problemer hos
normalthørende, men bare 20 % eller færre av

Nedenfor følger et eksempel på overtoner.
http://zonalandeducation.com/mstm/physics/waves/
standingWaves/standingWaves1/StandingWaves1.
html
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CI og musikk
personer med CI identifiserte dette instrumentet.
Dette kan skyldes at instrumentet har mange
overtoner.
En vil presisere at dette gjelder identifikasjon /
gjenkjenning av instrumenter. Brukere vi har møtt
rapporterer glede av opplevelsen av sistnevnte
instrument, selv med de begrensninger teknikken gir.
Tuba er et instrument i de lavere frekvensområder
som starter to oktaver under enstrøken C. Frekvensen
ved denne tone på tubaen er under implantatets
frekvensområde, og dette resulterer i redusert energi
etter prosessering. Brukere som anvender moderate
sensitivitets-innstillinger på sine prosessorer kan ikke
være i stand til å oppfatte denne lyden i det hele tatt,
da stimuleringen er sparsom.
Fravær av overtoner gir altså redusert tonekvalitet,
dvs. klang.
Studier rapporterer imidlertid at det er mulig å trene
instrumentgjenkjennelse. Gfeller,(2002), lot CI-brukere
trene daglig over 12 uker på instrumentgjenkjennelse
fra pc. CI-brukerne som mottok trening viste signifikant
forbedring i gjenkjennelse av klang sammenlignet med
en kontrollgruppe. Treningsgruppen satte også bedre
pris på den klangen de erfarte etter trening. Selv om
implantatet har tekniske mangler når det gjelder
overføring av klang, så gir det tilstrekkelige spektrale
trekk til at det er mulig å gjenkjenne klang etter
fokusert lytting og øvelse, spesielt ved å knytte lyd til
bilder av instrumenter.
Det kan heller ikke utelukkes at en forbedret evne til å
skjelne klangfarger i musikk kan ha en positiv smitteeffekt på taleforståelse (Petersen, 2011).

Lyttetrening etter CI
Melodi
Variasjon i tonehøyde bestemmer den melodiske
kontur, opp- og nedadgående bevegelser, og dermed
den enkelte melodis særpreg (Petersen, 2011). Flere
undersøkelser har vist at det er vanskelig for personer
med CI å oppfatte forskjeller i tonehøyde. Dette
henger sammen med implantatets sterkt reduserte
representasjon av spesielt de dype frekvensene.
Brukere med CI har beskrevet
opplevelsen av melodi som:
• Monoton, ensformig
• Tilfeldig rekkefølge med toner
• Kan oppfatte når tonen går opp eller ned ut fra
minnet om melodien
• Kan oppfatte melodien som et omriss av det de
husker fra før – men matcher ikke og oppfattes
falskt
En tone kan via implantatet oppfattes innen et spenn
på fire halvtoner. Ikke rart det kan lyde falskt for en
som har hørt musikken tidligere.
Gfeller,(2005) utførte en studie hvor hun undersøkte
hvor presist postlinguale døve CI-brukere kunne
gjenkjenne utdrag av dagligdags musikk de kjente
før døvheten inntrådte. Musikksjangrene var pop,
country og klassisk musikk. Disse sjangrene har ulike
kjennetegn. I denne studien har pop vært presentert
med fremtredende melodiske linjer sunget av en
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CI og musikk
vokalist eller liten gruppe og vanligvis med et enkelt
harmonisk akkompagnement. Country and western
fokuserte på historier fra dagliglivet med tekst som
hovedingrediens. Klassisk musikk ble presentert
instrumentalt, uten sang.
Studien ville undersøke om sjangerne ble oppfattet
forskjellig? Det ble også inkludert musikk som trolig
var ukjent for brukeren fordi man ville teste den
empiriske påstanden om at CI brukere bare kan
identifisere kjent musikk.
Resultatet viste, ikke overraskende, at brukere
med CI som gruppe skåret signifikant dårligere enn
kontrollgruppen med normalthørende.
Som gruppe klarte personer med CI å gjenkjenne
musikkeksemplene i svært begrenset omfang.
Som enkeltindivider klarte en «stjerne»- bruker riktig
svar på 90 % av 20 oppgaver med musikk som han var
kjent med før implantasjonen. En annen bruker klarte
mellom 40 og 69 % riktig. Dette viser at noen personer
med CI kunne oppfatte bra i disse utfordrende
oppgavene.
Klassisk musikk ble svært dårlig gjenkjent av CI
brukerne.
Den store forskjellen mht. riktige svar på pop og
country i motsetning til klassisk musikk sier noe om
at CI- brukere trekker ut mye informasjon av teksten
de oppfatter, stemmen eller rytmen eller klangen fra
enkelte soloinstrumenter. ( Jfr. implantatets evne til å
ta inn tale og at klang oppfattes bedre enn tonehøyde
/melodi).
I tillegg til nevnte karakteristika ved musikken, vil

Lyttetrening etter CI
individuelle forskjeller auditivt og nevralt i hjernen
bidra til i hvilken grad gjenkjennelse av musikk
er mulig. Nevrale forskjeller bidrar til at hjernen
håndterer overføring av lyd fra implantatet ulikt.

Aktiv lytting
Som med lyttetrening til tale, ser det ut til at aktiv
lytting gir best resultat sammenlignet med tilfeldig
lytting. Nedenfor følger link til informasjon om
musikkoppfattelse og til praktiske tips utformet av Kate
Gfeller:
http://www.asha.org/Publications/
leader/2003/030429/f030429a.htm
Her er tipsene oversatt til norsk:
• Kjente sanger er vanligvis lettest å følge og forstå.
• Musikk med klar rytme, tydelig tonekvalitet og
relativ enkel form bidrar til at lytteren kan koble sitt
musikalske minne til det han hører
• Lytt til musikk med bare ett eller få instrumenter (1
– 3). Musikk med rolig tempo hjelper lytteren til å
”henge med” og sammenholde det han hører med
sitt musikalske minne.
• Begynn med å lytte til enkel musikk, og utvid til mer
sammensatt musikk.
• Begynn med sanger hvor det er mange gjentagelser
(både melodisk og evt. i tekst).
• Noen CI-brukere foretrekker å begynne med å lytte
til sang med en enkelt stemme, slik at de kan få
med seg noen ord i teksten.
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CI og musikk
• CI-brukere er forskjellige mht. hvilke instrumenter
de foretrekker, og individuelle forsøk er nødvendig
for å finner ut hva som fungerer for den enkelte.
Indikasjoner finnes på at mange synes lyden er
bedre å lytte til ved instrumenter i de lavere - til
midt-frekvenser (cello, saksofon, trompet) enn
instrumenter i høyere frekvensområder (fiolin).

Lyttetrening etter CI
Hvordan oppleves musikkstykket du lytter til i ditt
implantat?
						
						

• Lytt i stille rom med god akustikk.
• Bruk av hodetelefoner over mikrofonen kan bedre
oppfattelsen av musikk.
• Lytt til gode lydopptak med god kvalitet på
avspillingsutstyr.
• Ikke ha for sterkt volum på musikken. Kan medføre
forvrengning av lyden.
• Se på artistens ansikt (på scenen, TV, video
m.m.) slik at visuelle holdepunkter kan bidra til
lytteopplevelsen.
• ØV!!! Musikk lyder som oftest bedre og bedre etter
å ha lyttet gjentagende ganger.
• Prøving og feiling og realistiske forventninger
er viktige for å finne den mest tilfredsstillende
musikken for en person. Husk at mennesker med
normal hørsel ikke liker alle typer musikk. Så
hvorfor skulle personer som bruker høreapparat /CI
forventes å like alle typer musikk?
Geoff Plant foreslår å bruke en enkel skåring for å
fange opp brukerens reaksjoner på den musikken
han lytter til. Bruk informasjonen til å bygge opp en
”spilleliste” og se hvordan utbyttet oppleves etter å ha
lyttet mange ganger over uker og måneder. Før logg
over erfaringene.

To historier om lytting til musikk
Mark Ross, professor emeritus ved Universitetet i
Connecticut, har skrevet om sine erfaringer med
lytting til musikk etter CI. Nedenfor følger link:
http://www.hearinglossweb.com/tech/ci/music/ross.
htm
Ross presiserer at det han beretter gjelder hans egen
opplevelse. Hvis det er en generalisering som gjelder i
fht utbyttet av CI, enten det gjelder oppfattelse av tale
eller musikk, så er det at individuelle variasjoner er
regelen og ikke unntaket.
Han lyttet til musikk i 40 minutter daglig, alt fra operaarier til country, folk, pop, musikaler. For ham var det
både opplysende, frustrerende, skuffende. Av og til
opplevde han en følelse av belønning.
Han mener at oppmerksomhet er en måte å øke
sentralnervesystemets evne til å nyttiggjøre seg av de
auditive stimuli som mottas. Målet med lyttingen var å
gjenerobre, i det minste, noe av den fornøyelsen han
tidligere hadde hatt ved å lytte til musikk.
Han uttrykker at lyttingen krever fokus på å skille de
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CI og musikk
akustiske elementer samtidig som han identifiserer
og erfarer de melodiske tema. Av og til skifter han
fra oppmerksomhetsmodus/treningsmodus til å nyte
musikken som er det egentlige mål for treningen.
Ross betoner at det auditive minnet er aktivt i
lytteprosessen. Han prøver å gjenkjenne kjente
mønstre i musikken og sammenligner med musikk han
har i minnet. Uten disse lagrede minner av musikken,
kunne han ikke ha oppfattet melodi i det hele tatt,
sier han. Det ville bare vært en kakofoni av lyder. Han
fremhever at hans evne til å nyte musikk avhenger
både av hva han oppfatter av lyd via implantatet, og
det hans auditive minne bidrar med.
Hans konklusjon etter mange timer med lytting er at
ved ukjent musikk kan han oppfatte rytme og skjelne
klang på flere instrumenter. Han kan oppfatte mye
av teksten, mer enn før CI. Han sier også han kan
oppfatte tonehøyde og tonehøydeforandringer, noe
som er forutsetningen for oppfatte melodi. Men, han
klarer ikke å skape en musikalsk opplevelse av disse
auditive inntrykkene. Alle de musikalske sjangerne
han har lyttet til av ukjent musikk lyder «flatt» og
atonalt. Han vil derfor bare bruke tid på musikk han
har et minne av. Musikk han ikke likte tidligere, liker
han fremdeles ikke, selv om den kan gjenkjennes. Han
poengterer at musikkpreferanser endres ikke etter CI.
Etter hvert lurte han på om han hadde de nødvendige
forutsetninger for å oppfatte melodi og fikk hjelp til å
teste ut hvorvidt han kunne skille mellom tonene på et
piano/keyboard. Han klarte ikke å skille toner i diskant
og bassområder, men klarte å skille toner i leiet på
midten. Ved hjelp av audioingeniør fikk han også nye
«mappinger» uten at dette endret musikkoppfattelsen.

Lyttetrening etter CI
Etter fire måneders aktiv lytting konkluderer Mark
Ross med at, etter repetert lytting til kjent musikk, er
opplevelsen av musikken bedre. Men han legger seg
på en «lavere standard» og nøyer seg med mindre
enn optimalt. Han overser opplevelsen av falske eller
atonale passasjer i melodien. Ross har ingen klare
preferanser når det gjelder sjanger. I alt han lytter til
er det deler av musikken som lyder «ikke verst», «bra»
eller «kan tolereres».
Hvis han synger med når han lytter til popmusikk, føles
opplevelsen bedre. Det er som om han blander det
han hører og det han produserer. Han er ikke sikker på
om han synger rent.
Gfellers tips til musikklytting (se tips ovenfor) og
opplevelsen til Ross samsvarer godt. Han opplever
at det må være et klart skille mellom sang eller få
instrumenter og bakgrunnslyden/ akkompagnementet.
Det må være et balansert forhold mellom solist og
akkompagnement. Ved for mye lyd (fullt orkester,
band eller lignende, med eller uten sang) lyder alt
”kompakt” eller alt blandes sammen. Det oppleves
likedan med kormusikk hvor han liker solisten best.
Musikk via CI beveger ikke Ross på samme måte som
tidligere. Musikk er en kompleks akustisk hendelse,
forskjellig fra tale, og den eksisterende teknologien
i implantatene er ikke laget for å gjengi et fullverdig
musikalsk signal.
Det arbeides imidlertid med utvikling av
cochleaimplantatets muligheter for å prosessere
musikk. I artikkelen «My Bionic Quest for «Bolero»»
beskriver Michael Chorost hvordan han fikk være med
på et forsøk i et team hos Advanced Bionics.
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Nedenfor følger link til artikkelen.
http://www.wired.com/wired/archive/13.11/bolero_
pr.html
Michael Chorost, som har skrevet boken «How
Becoming Part Computer Made Me More Human»,
var høreapparatbruker fra fødselen og oppfattet tale
brukbart, men mesteparten av musikken var «lost
for me». Da han var 15 år kom han over en kjent
komposisjon av Maurice Ravel – ”«Bolero»” som er
en av de mest kjente orkesterstykker i verden. Den
ble fremført i Paris første gang i 1928. (Man finner
flere opptak av «Bolero» på Youtube.com) Chorost
beskriver opplevelsen slik; «den traff meg som et
lynnedslag i nervesystemet mitt, overveldende og
strålende».
«Bolero» starter enkelt med en eneste fløyte som
spiller en melodi/tema fulgt av trommer i en rytme
som blir gjentatt 17 ganger i løpet av komposisjonen.
For hver gjentagelse kommer det flere og flere
instrumenter til, den øker i styrke, og til slutt er alle
instrumentene med. Styrken er på slutten intens i en
mektig finale av rytme og lyd.
Musikken hadde for Chorost en struktur som han lett
kunne oppfatte og nok variasjon til å holde interessen
ved like, selv om han var nesten døv da han ble kjent
med denne musikken.
Hver gang han fikk tilpasset nye høreapparater, sjekket
han kvaliteten på lyden ved å lytte til «Bolero». Hvis
ikke lyden var tilfredsstillende, gikk han tilbake med
apparatene.
I 2001 mistet han brått hørselen og dermed evnen til
å oppfatte tale og «Bolero». Han fikk CI. Etter iherdig

Lyttetrening etter CI
trening oppfattet han tale tilfredsstillende. Men ikke
«Bolero»!
Han kunne høre trommerytmen i «Bolero» bra, men
de andre instrumentene var falske / sure og klangløse.
Fløytene hørtes ut som om de spilte inne i en pute.
Oboene og fiolinene «knurret». Han spilte «Bolero»
om og om igjen i håp om få den samme opplevelsen
som tidligere, hvilket ikke skjedde.
Han kunne ikke sende implantatet i retur som han
tidligere hadde gjort med høreapparatet. Prosessoren
var jo en datamaskin, tenkte han og visste at forskerne
hele tiden jobber for å utvikle bedre programvare. Han
møtte en forsker på en konferanse som fortalte ham at
ideelt sett skulle et implantat hatt minst 100 kanaler/
elektroder for at musikk skal lyde bra.
Chorost ble forsøksperson. Først ble han forklart noe
som kalles stochastisk resonans. Etter at et nevron
fyrer av, ”sovner» det i brøkdelen av et sekund, før det
gjør seg klar for neste synapseoverføring. I den fasen
går informasjon tapt. Når en elektrode sender ut strøm
til tusenvis av nevroner samtidig, tvinges nevronene til
å ”sovne”, og de er da ikke i stand til å ta imot pulser
før de nullstilles. Denne synkronien gjør at man mister
deler av informasjonen. Det å få alle nevronene til
ikke å sovne samtidig (desyncronizing,) ville garantere
informasjonsflyten.
Den beste måten å få dem ut av synkroni, er å utstråle
tilfeldig elektrisk støy. Oppfattelse av musikk kan altså
bli hjulpet ved å tilsette støy til det man hører, dvs.
stochastisk resonans.
Chorost fikk prøve en prosessor ladet med stochastisk
resonans programvare (støy).
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Det første han hørte var et høyt «svusj» – altså
støyen. Det lød som om man startet opp en sveiv
eller elektrisk vifte, dvs. en økning av lydstyrke.
Til Chorosts overraskelse, forsvant støyen etter 30
sekunder. ”Du har tilpasset deg den” sa teknikeren.
Nervesystemet kan venne seg til all slags hverdagslig
lyd, men tilpasser seg spesielt raskt til jevn støy.
Stochastic resonans støy er så ”innholdsfri” at hjernen
toner den inn i løpet av sekunder. I teorien vil støyen
legge akkurat nok energi til lyden slik at den gjør svake
detaljer i lydbildet hørbart.

i minnet. Han prøvde også ut forskjellen mellom
gammelt og nytt program. Det nye var overlegent i
oppfattelse av «Bolero».

Chorost beskriver videre: «I praksis ble alt jeg hørte
skurrende og grovt. Min egen stemme hørtes ut som
den hadde vibrato, mekanisk og klynkende, som
om den hele tiden jamret seg. Vi prøvde noen små
tester for å se hvordan det fungerte. Programmet
fungerte litt bedre på noen måter, og litt dårligere på
andre måter, men det var ingen dramatisk forbedring.
Audiologen var ikke overrasket. Hun fortalte at en
persons hjerne vanligvis trenger uker eller måneder på
å tilpasse seg å få mening i den tilleggsinformasjonen
som programmet hadde gitt. Videre var det
programmet hun hadde tilpasset en antagelse i
forhold til hva som passet meg og min fysiologi best.
Alle er forskjellige. Å finne den riktige tilpasningen
er som å fiske etter en spesiell torsk i Atlanterhavet.
Jeg skulle prøve ut prosessoren over noen måneder.
Lyttingen til «Bolero» rett etter tilpasningen ga et
annet, men ikke noe bedre lydinntrykk.

I de neste dagene etter dette forsøket lyttet han til
«Bolero» om og om igjen. En musikkprofessor ga
ham kaldt vann i blodet og sa at «Bolero» har en
enkel struktur. I «Bolero» er det crescendo, dvs. at
den øker i styrke gjennom hele komposisjonen. Det
er ingen overraskelser, temaet går om og om igjen,
det er ingen mellomspill eller kontraster i musikken.
Komposisjonen passer derfor veldig godt til Chorost!
Ved mer inngående lytting til «Bolero» lød trommene
«knirkete». Med økende styrke i siste halvdel av
komposisjonen klarte han ikke å skille instrumentene
fra hverandre.

Han fikk delta i et annet forsøk, en programvare algoritme for såkalte «virtual channels». Chorosts
implantat har 16 elektroder, «virtual channels» har
121! Han fikk lagt inn dette programmet i prosessoren.
Musikken lød fyldig og lik det han tidligere hadde

Chorost lyttet til annen musikk mens han prøvde ut
gammelt og nytt program. Alt var bedre med 121
kanaler! Med musikk med vokalist/sanger, oppdaget
han at 121 kanaler ikke løser problemet. Stemmen lød
som hvit støy.
Mer utviklingsarbeid må gjøres, og flere fremskritt må
til før CI gjengir musikk bedre.

Han opplevde at det var vanskeligere å oppfatte tale
med 121 kanaler.
Chorost forteller at ideen med «virtual channels»
var et gjennombrudd, men teknologien var i et tidlig
stadium av utviklingen. Ingen tvil om at utrolige
ting fremdeles kan gjøres med de ubrukte 90 % av
implantatets hardware/maskinvare-kapasitet.
Chorost ble testet etter en måneds bruk av
programmet. Resultatet viste at evnen til å skille
mellom toner hadde forbedret seg. Tidligere kunne
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han skille mellom toner som var 70 Hz fra hverandre.
Med «virtual channels» kan han nå skille mellom toner
som er 30Hz fra hverandre.
Docent i rytmisk musikk, Bjørn Petersen, formidlet
ved en konferanse ved Center for høretab, Fredericia,
Danmark, i 2011, at noen brukere med CI oppnår
forbausende gode resultater etter trening:
«Der er dog enkeltstående eksempler på CI-brugere,
der har stor glæde af at høre musik, og som kan skelne
sange og musikstykker fra hinanden. For eksempel
23-årige Jeppe, som er i stand til at stemme sin guitar
og synge rent. Også den amerikanske musiker Richard
Reed har med sit CI opnået at genoptage karrieren
som pianist og organist. Fælles for disse tilfælde er, at
de har haft et meget stærkt ønske om at komme til at
høre musik og har brugt meget tid på at opnå det –
vilje parret med hård træning. Andre omstændigheder
omkring operation, tilpasning, tidligere musikinteresse
m.m. har også været gunstige.»
http://www.hoerehandicap.dk/index.php?id=17&tx_
ttnews%5btt_news%5d=449&tx_ttnews%5bbackPid%
5d=18&cHash=edc3df2059

Lyttetrening etter CI
med det de hører via implantatet. De brukere vi har
møtt som har liten eller ingen erfaring med musikk,
uttrykker imidlertid at de er fornøyde med den
opplevelsen de nå har fått etter CI.
Nedenfor følger et såkalt «nyhetsbrev» og
produktkatalog fra Med-el om lytting til musikk med
tips om hvor man bl.a. kan få tak i komposisjoner som
er spesielt komponert med tanke på CI-brukere.
http://www.nciua.org.uk/ufiles/file/Problem%20
with%20Music.pdf
Flere «nyhetsbrev» som omhandler lytting til musikk
finnes her:
http://www.nciua.org.uk/Newsletters.html
http://www.medel.com/data/downloads/BRIDGE/
Rehabilitation_ProductCatalogue_MEDEL.pdf
Som Geoff Plant sier i en av sine forelesninger, fritt
oversatt: Musikk gjennom CI må sees på som en
annen slags lytteopplevelse før den blir akseptabel
for brukeren. Det samme maleriet kan ha flere ulike
representasjoner, men likevel forbli kunst. Hvorfor ikke
betrakte musikk på samme måte?

Richard Reeds historie finnes her:
http://www.cochlear.com/files/assets/music_
implants_piecing_puzzle.pdf
http://www.audiologyonline.com/interview/pf_
interview_detail.asp?interview_id=555
Ovenfor har vi bare omtalt brukere med CI som har
minne om musikk de tidligere har erfart. Situasjonen
for prelinguale døve er nok noe annerledes, da de ikke
har tilstrekkelige musikkminner som kan kombineres
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