
HØRSELS OG SPRÅKUTVIKLING
HOS BARN

Hvis du mistenker hørselstap på 
grunn av at barnet ikke har 

normal hørselsutvikling utifra gitte 
kriterier. Oppsøk helsetjenesten 
eller lege så raskt som mulig.

Hørselstap kan oppdages i alle 
aldre. Husk at tidlig identifisering 
av hørselstap, etterfulgt av rask 

habilitering, er avgjørende
for å minimere 

kommunikasjonsproblemene
til barn.

FØLG MED PÅ HØRSELS- OG 
SPRÅKUTVIKLINGEN TIL 

BARNET OG REAGER TIDLIG HVIS 
NOE ER GALT!

https://www.who.int/health-topics/hearing-loss#tab=tab_1

Adapted from @World Health Organization, WHO/UCN/NCD/SDR 23.2
Translated by Roar Råken, EFHOH, Norway.



Barns utvikling av hørsel og språk kan 
vurderes gjennom visse felles 
utviklingskriterier. Hvis utviklingen stemmer 
opp mot kriteriene så indikerer det at barnet 
har god hørsel. Fravær av denne utviklingen 
kan indikere hørselstap. Følg med om 
utviklingen følger kriteriene.

Et barn med normal
hørsel vil:

Hvis ikke så må det reageres!

Ved tre års
alder:
• Følger todelte beskjeder 

som "ta skjeen og legg den 
på bordet"

• Setter tre ord sammen for å 
snakke om ting

Ved fem års alder:
• Får med seg det meste av 

det som sies hjemme og 
på skolen

• Kan navn, bokstaver og tall

Ved fire års
alder:
• Forstår hvordan familien er 

sammensatt, farger, former.
• Svarer på enkle spørsmål 

som: "hvem", "hva" og "hvor"

I en alder av
tre måneder:
• Reagere på moren sin 

stemme
• Lage kurrende lyder

I en alder av
6 måneder:
• Øynene følger med på 

hvor lyden kommer fra
• Lager bablende lyder 

som “pa», «ba», «mi»

Ved ett års
alder:
• Snur seg når noen sier 

navnet til barnet og forstår 
vanlige ord som "vann"

• Kan si enkeltord som 
“mamma”, “Pappa»

Ved to års alder:
• Kan svare på enkle spørsmål som 

"Hvem er det?" og kan følge enkle 
beskjeder som “Hold denne leken”

• Setter sammen to ord som "ikke 
sove" eller "mer eple"

Hello baby

What colour
is this?

Blue

More apple
please

cat

No bed!
coo, coo

mipa
ba

Mama

cat, bat, rat


