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Prosodic abilities in Swedish children with cochlear implants 

 

Abstract 

 

Prosody can be characterized as the rhythm and the melody of speech. Prosodic features convey 

emotions, thoughts and geographic origins of each individual. Spoken language without prosody 

would be monotonous, without variations in loudness and rate. Children with cochlear implants 

perceive speech in a different way than children with normal hearing. Consequently the speech 

produced by a child with cochlear implants may sound different.  

 

The purpose of this study was to examine prosodic skills in Swedish children with cochlear 

implants and to compare them with the prosodic skills in Swedish children with normal hearing. 

The purpose of the study was also to examine differences between these two groups and to 

characterize those differences. 

 

Eight children with cochlear implants and eight controls matched to age, sex and regional accent 

were included in the study. The children’s production and perception of prosody was tested. 

 

The results show that there are differences in prosodic skills between the children with cochlear 

implants and their matched controls at word, phrase and discourse levels. The differences were 

significant in production but not in perception. Observed differences in the speech of the 

children with cochlear implants included omission of unstressed syllables and function words, 

difficulties producing contrast of tonal word accents and pro-longed maintenance of 

phonological processes. 

 

The study contributes to the knowledge about prosodic and linguistic skills in Swedish children 

with cochlear implants. 

 

Key words: children with cochlear implants, prosody, prosodic abilities, phonology/phonological 

development, hearing impairment, language impairment 



    

 

 

Sammanfattning  

 

Prosodi kan karakteriseras som talets rytm och melodi. Prosodi reflekterar en talares emotioner, 

tankar och geografiska ursprung. Utan prosodi skulle talet produceras som en följd av segment 

med monoton melodi, samma röststyrka och utan variation av taltempo. Barn med CI uppfattar 

tal på ett annat sätt än normalhörande barn vilket kan leda till att det tal som barnet skapar blir 

annorlunda. 

 

Syftet med föreliggande studie var att kartlägga prosodisk förmåga hos svenska barn med CI och 

jämföra den med normalhörande barns förmåga. Studien avsåg att undersöka om skillnader fanns 

mellan dessa två grupper och hur dessa skillnader i så fall kunde karakteriseras. 

 

I studien deltog åtta svenska barn med CI och åtta ålders-, köns- och dialektmatchade kontroller.  

Barnens prosodiska förmåga testades produktivt och receptivt. 

 

Barnen med CI uppvisade skillnader i prosodisk förmåga på ord-, fras- och diskursnivå i 

jämförelse med normalhörande barn. Skillnaden var signifikant för produktion men inte för 

perception. Observerade skillnader hos barnen med CI var utelämningar av obetonade stavelser 

och funktionsord, problem med distinktion av ordaccenter samt kvarstående fonologiska 

processer.  

 

Studien bidrar till ökad kunskap om den prosodiska och språkliga förmågan hos svenska barn 

med CI. 

 

Nyckelord: Barn med cochleaimplantat, prosodi, prosodisk utveckling, fonologi/fonologisk 

utveckling, hörselnedsättning, språkstörning 
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Inledning 

För barn med grav hörselnedsättning eller dövhet finns idag möjligheten att operera in 

cochleaimplantat (CI). Ett CI stimulerar hörselnerven elektriskt och ger barnet tillgång till att 

uppfatta ljud och därmed talat språk (Willstedt-Svensson, Sahlén & Mäki-Torkko, 2008). Barnets 

ålder vid operation har under de senaste åren sjunkit och ju tidigare ett barn får sitt implantat 

desto större anses chansen vara att barnet utvecklar ett bra talspråk. Barn med CI uppfattar tal på 

ett annat sätt än normalhörande barn vilket kan leda till att det tal som barnet skapar blir 

annorlunda. Tidigare forskning har visat att man kan se stora variationer i talspråksutvecklingen 

hos barn med CI (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004). År 2007 utfördes 13 implantationer på 

Linköpings universitetssjukhus (L. Hergils, personlig kommunikation, april 29, 2008). 

 

Prosodi är egenskaper i talet som går utöver enskilda vokaler och konsonanter och dess mest 

uppenbara roll är att ge struktur åt det talade språket (Bruce, 1998). Prosodi signalerar bland 

annat betydelseskillnader mellan ord och finns på både ord-, fras- och textnivå (Hartelius & 

Lohmander, 2008). 

 

Barn med hörselnedsättning har ofta språkliga svårigheter (Willstedt-Svensson et al., 2008). På 

senare år har prosodi fått en allt större roll i studiet av talat språk (Bruce, 1998). Samuelsson, 

Scocco och Nettelbladt (2003) fann att prosodiska problem är vanliga hos barn med 

språkstörning. Såvitt känt finns ingen tidigare studie som har undersökt prosodiska förmågor hos 

svenska barn med CI. I föreliggande studie har därför prosodiska förmågor kartlagts på ord-, 

sats- och frasnivå hos barn med CI. Studien bidrar till ökad kunskap om den prosodiska och 

språkliga förmågan hos svenska barn med CI. 

 

Bakgrund 

Prosodi 

Prosodi kan förenklat karakteriseras som talets rytm och melodi. Den ger struktur till det talade 

språket (Bruce, 1998) genom att framhäva och gruppera stavelser, ord och/eller fraser 

(Engstrand, 2004). Prosodi definieras också som talets suprasegmentella egenskaper där prosodin 

är utspridd över de enskilda språkljuden, vilket ger en variation mellan talets fundamentala 

segment och större enheter (Bruce, 1998). I talet är prosodin nära kopplad till morfologi, syntax 

och andra språkliga funktioner. Svenskans prosodi innehåller betydelseskiljande ordbetoning, till 

exempel ’banan och ba’nan, samt betydelseskiljande ordaccenter, till exempel ánden och ànden 
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(Engstrand, 2004). Prosodi reflekterar en talares emotioner, tankar och geografiska ursprung 

(Lindblom, 2008). Utan prosodi skulle talet produceras som en följd av konsonanter och vokaler 

med monoton melodi, samma röststyrka och samma röstkvalitet samt utan variation av taltempo 

(Bruce, 1998).  

Intonation 

Intonation är bärare av talets melodi (Lindblom, 2008). Upplevelse av intonation baseras på 

variationer i grundtonsfrekvens, F0 (Lindblad, 1995). Satsintonation avser melodi i ett stort 

sammanhang, bland annat förmedlar den informationsstrukturella gränser samt skiljer olika 

satstyper åt, exempelvis fråga från påstående (Lindblad, 1997). Även attityder och sinnestillstånd 

kan förmedlas med intonation (Lindblad, 1995).  

Vokallängd 

Vokalers och konsonanters relativa duration kan i många språk spela en särskiljande roll för 

ordets betydelse. Sambandet mellan vokallängd och vokalkvalitet skiljer sig dock i olika språk. 

Svenskan är ett språk med kvalitetsskillnad och betydelsedistinktion mellan långa och korta 

vokaler, exempelvis vila och villa. Korta vokaler produceras generellt med en mer slapp 

artikulation, mer lik neutralläget, än långa vokaler (Engstrand, 2004). 

Prominens 

Ett centralt begrepp inom prosodi är prominens, vilket kan karakteriseras genom betoning eller 

obetoning av en stavelse, men även genom framhävning eller undanhållande av ord i ett yttrande. 

Det finns olika kategorier med ökande prominensnivå; betoning, accent och fokal accent (Bruce, 

1998).  

Betoning 

Betoning, även kallad tryckaccent, kan beskrivas som en rytmisk struktur som framstår som mer 

prominent, framhävd, än omgivande stavelser (Bruce, 1998). Detta spelar stor roll för 

talperceptionen. Vissa funktionsord, till exempel pronomen, hjälpverb, konjunktioner, 

prepositioner och artiklar, får ofta svag betoning och kan därför vara svåra att urskilja (Huttunen 

et al., 2007). Betoningen i svenska ord följer ofta trokémönster, där en betonad stavelse följs av 

en svagbetonad stavelse, till exempel ’fönster. När den betonade stavelsen kommer sist kallas detta 

jambiskt mönster, till exempel ba’nan. I trestaviga ord ligger betoningen oftast vid ordets ena kant. 

Då den starka stavelsen ligger i början kallas denna daktyl. Ligger den starka stavelsen istället 
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finalt kallas denna anapest (Bruce, 1998). Ord som är betonade brukar innehålla markanta 

variationer i F0 som gör dem till en viktig del i talets intonationsstruktur (Lindblad, 1995). 

Accent 

I svenskan finns två tonala ordaccenter, accent 1 (akut) och accent 2 (grav, Lindblom, 2008). 

Accenterna har en betydelseskiljande funktion, vilket gör distinktionen av ´Polen och `pålen 

möjlig (Bruce, 1998). Orden har samma segments-, betonings- och kvantitetsstruktur, men 

ordaccenterna bildar akustiska kontraster mellan orden (Engstrand, 2004). Accent 1 eller accent 2 

i svenskan bestäms bland annat av betoningens placering och ordets morfologiska struktur 

(Bruce, 1998). För den som lär sig svenska i vuxen ålder kan det vara svårt att placera 

ordaccentmönstret rätt (Elert, 2000). För att förutsäga ordaccenten i ett svenskt icke-sammansatt 

ord finns en schematisk beskrivning, se figur 1.   

 

 

Figur 1. Schematisk beskrivning för att förutsäga ordaccent i ett svenskt icke-sammansatt ord 

(efter Bruce, 1977).  

Fokal accent 

Fokal accent har som uppgift att framhäva viktiga ord i en fras (Huttunen et al., 2007). Detta kan 

tydliggöras i en tvåordsfras där det ena ordet främhävs utan att det andra ordet tappar sin 
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accentuering: gula tulpaner eller gula tulpaner. Fokala accenter är mer tonalt komplexa än 

ordaccenter och har ofta en ökad duration. Fokal accent är den högsta nivån av prominens 

(Bruce, 1998). 

Gruppering 

Gruppering signalerar gränser och samhörighet mellan olika grupper och enheter i talet. I talat 

språk suddas gränserna mellan orden ofta ut. Det är främst genom betoning av stavelser, inte 

genom ordgränser, som vi kan urskilja ord i det löpande talet. Ordens betoning blir perceptuella 

riktpunkter för att identifiera enskilda ord. Även temporala relationer mellan ord, stavelser och 

segment signalerar gruppering. Det är vanligt att slutet av en fras signaleras av en final 

förlängning utan att det förekommer en fysisk paus före nästa fras. Även variationer i F0 är nära 

sammankopplade med fokusering av enheter i talet (Bruce, 1998). 

Diskurs 

Förutom prominens och gruppering är diskurs en av prosodins kommunikativa funktioner. 

Diskurs kan signalera attityder, givande och sökande av feedback i ett samtal samt markera 

samtalsämnesstruktur, exempelvis introduktion eller avrundning av ett ämne (Bruce, 1998). 

Prosodiska ledtrådar på diskursnivå är viktiga för att kunna uttrycka sig på ett förståeligt sätt 

(Samuelsson, 2004). Det råder inte alltid ett entydigt förhållande mellan uttryck och innehåll, 

exempelvis markeras inte ett byte av samtalsämne alltid prosodiskt (Bruce, 1998).  

Hörsel  

Hörseln är utvecklad då fostret är cirka fyra månader gammalt. Dock är fullständig myelinisering 

av de centrala hörselbanorna inte färdig förrän vid ca fem års ålder (Bagger-Sjöbäck et al., 2006). 

Birnholz och Benacerraf (1983) undersökte hörande hos foster och fann att de började reagera på 

ljud i 24e till 25e gestationsveckan. Av 680 foster var det åtta som inte reagerade alls. Två av 

dessa foster föddes med grav hörselskada och de andra sex hade olika former av missbildningar i 

centrala nervsystemet (Birnholtz & Benaceraff, 1983). Cirka två av 1000 barn i Sverige och 

västvärlden föds med en hörselnedsättning som kräver habilitering (Bagger-Sjöbäck et al., 2006). 

Den period i barnets språkutveckling som sker före tre års ålder brukar kallas prelingual, 

förspråklig (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004). De flesta prelinguala hörselnedsättningarna är 

sensorineurala, vilket betyder att de är orsakade av en skada på cochlean eller på de auditiva 

nervbanor som går till hjärnan (Dodd, 1976; Oller, Jensen, & Lafayette, 1978). Hörseln är viktig 

för den tidiga kommunikationsutvecklingen (Bagger-Sjöbäck et al., 2006) och för utvecklingen av 
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fonologi och artikulation. Det är därför av betydelse att en eventuell hörselnedsättning/dövhet 

diagnostiseras tidigt (Dodd, 1976; Oller et al., 1978). 

Hörtröskel 

Hörtröskel, dB Hearing Level (HL), anger hörselsystemets känslighet (Berggren, Jauhiainen & 

Tranebjaerg, 2007). Det är den lägsta hörbara ljudstyrkan för ett visst ljud eller frekvens under 

vissa lyssningsbetingelser och kan även förklaras som den nivå där testljudet med 50 procents 

sannolikhet uppfattas (Arlinger, 2007). Med tonaudiometri kan hörtröskeln inom olika frekvenser 

kartläggas och på så sätt skapa en uppfattning om en eventuell hörselnedsättnings omfattning och 

profil (Bagger-Sjöbäck et al. 2006). En hörselnedsättnings inverkan på talperceptionen beror på 

graden av hörselnedsättning men även tidpunkten för debut (Arlinger, 2007). 

Cochleaimplantat  

Cochleaimplantat (CI) är ett 

behandlingsalternativ för personer med grav 

hörselnedsättning eller dövhet som har minimal 

hjälp av en traditionell hörapparat (Eisenberg et 

al., 2006). I Sverige opereras både dövfödda 

barn och barn som förlorat hörseln (Nelfelt & 

Nordqvist Palviainen, 2004). År 2006 hade cirka 

1000 personer i Sverige fått cochleaimplantat 

(Nystrand, 2006). Ett CI är en elektronisk 

apparat som delvis är inopererad under huden 

(Grayden & Clark, 2006). De yttre delarna av 

implantatet består av sändare, talprocessor och mikrofon. Mikrofonen sitter bakom örat och tar 

upp ljud som skickas till den kroppsburna eller huvudburna talprocessorn som kodar ljuden till 

en digital signal (Socialstyrelsen, 2000). Denna skickas vidare till sändaren som fäster med hjälp av 

en magnet mot den implanterade delen. Genom huden skickas signalen vidare till mottagaren 

som omvandlar signalen till elektriska impulser (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004). 

Impulserna leds förbi de skadade hårcellerna och stimulerar kvarvarande auditiva nervtrådar 

(Eisenberg et al, 2006). De elektriska impulserna framkallar aktionspotentialer i hörselnervens 

fibrer som går vidare till hjärnan (Grayden & Clark, 2006). Istället för enbart unilaterala implantat 

har det blivit allt vanligare med bilaterala implantat, vilket ger bättre möjligheter att uppfatta tal i 

ogynnsamma akustiska förhållanden samt förutsättningar för utveckling av riktningshörsel 

(Willstedt-Svensson et al., 2008). 
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Barns språkutveckling  

Jollerutveckling 

Barnets första uttrycksmedel är skriket och föräldrarna lär sig snabbt att identifiera olika typer av 

skrik. När barnet är några månader kan jollerliknande beteende börja höras. Förutom motorisk 

övning är det viktigt att barnet får feedback för att gå framåt i sin utveckling. Denna får barnet 

dels från omgivningen, dels från det egna talet. Genom jollerutvecklingen får barnet ökad 

kontroll på fonation samt på artikulationsapparaten (Nettelbladt, 2007). 

Lexikal utveckling 

När barnet är omkring ett år brukar de första orden uppträda. Det första stadiet i 

ordförrådsutvecklingen brukar kallas för de första 50 ordens stadium. Efter den inledande fasen 

följer en fas med snabb tillväxt, den så kallade ordförrådsexplosionen. Den sker någon gång 

mellan ett och ett halvt och två års ålder, men kan ske tidigare eller senare (Strömqvist, 2008). 

Synkront med ordförrådsexplosionen utvecklas barnets syntax och morfologi ytterligare och 

ettordsyttranden utökas till flerordsyttranden (Nettelbladt, 2007). Barnet lär sig till en början 

främst innehållsord, det vill säga substantiv och verb. Orsaken till att innehållsorden kommer 

först kan vara att de ofta är betonade och har ett konkret innehåll (Strömqvist, Ragnarsdóttir & 

Richthoff, 2001). Funktionsord är grammatiska och bär ingen egen betydelse (Dahl, 2003). Barnet 

börjar ta in de obetonade funktionsorden när ett grundläggande ordförråd är tillägnat 

(Strömqvist, 2008).  

Fonologisk utveckling 

Språk kan delas in och analyseras utifrån ett antal olika system. Ett av dessa system är fonologi 

(Ahlsén & Nettelbladt, 2008). Fonologisk utveckling innebär att barnet lär sig använda 

språkljuden på rätt plats och betydelseskiljande enligt det aktuella språkets regelsystem 

(Nettelbladt, 2007). Redan vid en månads ålder har spädbarnet tillägnat sig förmågan att kunna 

diskriminera mellan konsonantljud i alla världens språk. Vid sex månaders ålder kan man se att 

barnet börjar föredra språkljud som finns i det omgivande språket och förmågan att diskriminera 

mellan konsonantljud i främmande språk försvinner gradvis (Kuhl, Williams, Lacerda, Stevens & 

Lindblom, 1992). Samtidigt stärks förmågan att höra skillnad på ljud som förekommer i det egna 

språket. Barn har även lättare att höra skillnad på två olika språkljud om de samtidigt får se 

ansiktet och munnen på den som talar (Jusczyk, 1997). Enligt Locke (1993) samverkar 

talperception och talproduktion under den tidiga språkutvecklingen. Det blir därför svårare för 

ett barn med otydlig artikulation att lära sid dela upp ord i stavelser och segment. När barnet är 



    

7 

 

mellan fyra och sju år färdigställs barnets fonemförråd. De fonem som brukar vara svårast att lära 

sig är de som är mest språkspecifika, för svenskan exempelvis /r/ (Nettelbladt, 2007).  

Fonologisk förståelse 

Att förstå talat språk handlar om att sammankoppla ljud med dess betydelse (Marslen-Wilson, 

1987). Studier har visat att igenkänning av ett talat ord ofta sker innan det fullständiga ordet 

hörts, till exempel vid endast halv akustisk duration eller tidigare om ordet finns inom en 

begränsad lingvistisk kontext (Grosjean, 1980). Enligt Marslen-Wilson (1987) sker 

ordigenkänning genom aktivering av alla tänkbara ord med samma initiala fonem i det mentala 

lexikonet. Igenkänning av ordet antas uppstå när den initiala ordinformationen är tillräcklig för att 

utesluta alla andra möjliga ord än målordet.  

Fonologiska teorier (naturliga och ickesegmentella) 

Det finns ett flertal teorier som haft betydelse för barnfonologisk forskning (Nettelbladt, 2007). 

Det antas inom den naturliga fonologin att barn gör naturliga fonologiska förenklingsprocesser 

för att underlätta talproduktionen men som med tiden ”avinlärs” (Ball & Kent, 1997; Leonard, 

1998). Alla barn är utrustade med förmågan att kunna förenkla talet på ett konsekvent sätt. Inom 

den ickesegmentella fonologin tas större hänsyn till suprasegmentella drag, exempelvis prosodi. 

Teorier med inriktning mot prosodi ger en möjlighet att beskriva inkonsekventa substitutioner av 

vissa segment eller drag. Processer som förefaller vara segmentella kanske i själva verket har 

prosodiska eller fonotaktiska förklaringar (Nettelbladt, 2007).  

Fonologiska processer  

I barnets tidiga fonologiska utveckling är det vanligt med förenklingar av olika slag, dessa 

förenklingar delas upp i syntagmatiska och paradigmatiska processer. De syntagmatiska, 

kontextkänsliga, processerna förändrar den prosodiska och fonotaktiska strukturen i ordet. De 

paradigmatiska, kontextoberoende, processerna påverkar klasser av segment. Generellt brukar de 

syntagmatiska processerna förekomma tidigare i den fonologiska utvecklingen än de 

paradigmatiska (Nettelbladt, 2007).  

Prosodisk utveckling 

Man kan redan på jollerstadiet höra vilket språk barnet håller på att lära sig (Strömqvist, 2008). 

Crystal (1979) har identifierat fem steg i barns prosodiska utveckling. Det första steget är en 

biologiskt styrd vokalisering som förmedlar exempelvis hunger. I det andra steget kan barnet 

urskilja prosodiska kontraster i det omgivande talet. Steg tre infaller vid cirka sex månaders ålder 
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då barnet lär sig producera varierande prosodi. Inlärda prosodiska mönster börjar framträda i steg 

fyra. I det femte och sista steget lär sig barnet binda samman två eller fler segment till en tonal 

enhet. Detta sker vid ca 18 månaders ålder då barn använder prosodi på detta sätt i 

tvåordsyttranden. Dock varierar åldern vid vilken barn tillägnar sig specifika prosodiska 

färdigheter (Wells, Peppé & Goulandris, 2004).  

Utveckling av ordaccenter  

Engstrand, Williams och Lacerda (2003) visade att grav accent perceptuellt kunde urskiljas i 

svenska barns produktion vid 18 månaders ålder. Det är vanligt att barnet lär sig rätt ordaccent 

tillsammans med det aktuella ordet. Därefter kan ett stadium med övergeneralisering av accent 2 

förekomma (Bruce, 1998). Dock fann Samuelsson och Löfqvist (2006) att barn med svårigheter 

att producera ordaccenter hade plana F0 kurvor och övergeneralisering av accent 2 kunde 

därmed inte verifieras. Svårigheterna rörde snarare frånvaron av kontrast mellan de två 

accenterna än en övergeneralisering av en av dem.  

Utveckling av prosodi på stavelsenivå 

Det finns olika teorier kring prosodisk utveckling på stavelsenivå. I föreliggande stycke 

presenteras några. I en studie om barns tillägnande av ordbetoning upptäcktes att barn ofta 

utelämnar pretoniska stavelser i flerstaviga ord med jamb- eller anapestmönster, exempelvis 

bananen blir nanen, apelsiner blir siner (Tilly, Ullner & Widelöv, 1981).  En förklaring till detta kan 

finnas i den metriska hypotesen som anser att barns uppfattning av rytmiska mönster påverkar 

att obetonade stavelser och funktionsord utelämnas, det är mer troligt att uttalet av engelskans 

”giraffe” blev ”raffe” än att engelskans ”monkey” blir ”mon” (Gerken, 1991). I studien undersöktes 

varför vissa grammatiska morfem utelämnas i engelskspråkiga barns talproduktion och det 

upptäcktes att barnen tenderade att utelämna bland annat artiklar i jambiskt talmönster hellre än 

att utelämna artiklar i trokémönster. Trokémönster kan även framträda på frasnivå då vissa 

grammatiska strukturer generellt är mer svagbetonade än andra och därför utelämnas.  Echols 

fann i en studie (1990) att betoning, till skillnad från stavelsens position, hade en tydlig inverkan 

på barnens tidiga yttranden. Framhävande av element, prominens, förespråkas som en bidragande 

faktor. Dock fann Echols att betoning och position kan samverka, exempelvis utgjorde stavelser 

som var betonade och finala de främsta källorna för reduplikationer (Echols, 1990). Snow (1998) 

anser att den metriska hypotesen inte är tillräcklig för att förklara andra typer av 

stavelsereduktioner än de som följer trokémönster. Som alternativ förespråkas den prosodiska 

prominenshypotesen som i likhet med Echols tankar, fokuserar på andra aspekter än enbart 

betoning. Enligt den är prosodisk prominens en kombination av betoning och suprasegmentella 
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gränsmarkörer eftersom de har liknande akustiska och perceptuella egenskaper. Det finns en 

relation mellan hur korrekt en stavelse produceras och dess prominensvärde i förhållande till 

omgivande stavelser. I ett flerstavigt ord eller en fras har en betonad final stavelse ett högre 

prominensvärde än en initial obetonad stavelse, vilket kan förklara barns reduceringar av stavelser 

i form av försvagning och utelämning även i andra metriska mönster än troké (Snow, 1998).  

Prosodisk representation 

Barns representationer av prosodiska komponenter i ett ord är i vissa fall mer framträdande än 

representationen av segmenten i sekvensen (Echols, 1990). Författaren fann att barn oftare 

förlitade sig på prosodi än vuxna, vilket implicerar att en prosodisk komponent, 

betoningsmönster, är ett framträdande drag i barnets representation av ordet. Det kan antas att 

barn tar ut och lagrar ett yttrandes betoningsmönster utan en fullständig representation av 

segmenten. Resultaten kan dock inte tydligt visa att segmenten är ofullständigt representerade. 

Möjligen är segmenten i målyttrandet representerade men betoningsmönstret är mer 

framträdande. 

 

Lindfield, Wingfield och Goodglass (1999) undersökte hur prosodisk information, såsom 

betoning, bidrar till förmågan att identifiera ord. Försökspersonerna fick höra början på ord där 

resten av ordet maskerades med vitt brus. Prosodisk information, såsom betoning och antal 

stavelser, fanns kvar på en del ord. Resultatet visade en skillnad i tid vid ordigenkänning, där 

målord med prosodisk information identifierades snabbare än ord utan prosodisk information. 

Detta styrker ordbetoningens betydelse som en viktig faktor vid den perceptuella processen som 

leder till ordigenkänning.  

Avvikande prosodisk och fonologisk utveckling 

Svenskan har ett komplicerat prosodiskt system och prosodiska problem förekommer på olika 

språkliga nivåer som ett symtom vid flera språk- och taldiagnoser (Samuelsson, 2004). 

Samuelsson et al. (2003) testade 29 barn från två språkförskolor och fann att 41 procent hade 

någon grad av prosodiska svårigheter. I en annan studie av Samuelsson och Nettelbladt (2003) 

testades svenska barn med språkstörning i kombination med prosodiska problem samt kontroller 

med typisk språkutveckling. Prosodin analyserades på ord-, fras- och diskursnivå. Enligt denna 

studie är svårigheter med ordaccenter ett av kärnproblemen hos barn med prosodiska problem. 

På frasnivå kan prosodiska problem visas som utelämning av obetonade funktionsord 

(Samuelsson & Nettelbladt, 2003) och på diskursnivå orsaka svårigheter i konversation 

(Samuelsson, 2004). Prosodiska problem på ord- och frasnivå verkar samförekomma. Svårigheter 
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på ord- eller på både ord- och frasnivå beror på vilken grad av prosodiska svårigheter barnen har 

(Samuelsson & Nettelbladt, 2003).  

 

Hos svenska barn med språkstörning är den mest frekventa fonologiska processen försvagning 

och utelämning av stavelser i flerstaviga ord. (Samuelsson et al., 2003).  Två av de vanligaste 

processerna hos barn med språkstörning och prosodiska problem är svårigheter med ordaccenter 

samt problem med av- och påtoning (Samuelsson & Nettelbladt, 2003). Hansson & Nettelbladt 

(2002) har kartlagt fonologiska processer hos barn med språkstörning, språkmatchade kontroller 

och åldersmatchade kontroller. Nedan följer en tabell utifrån ovan nämnda studie med de 

vanligaste fonologiska processerna hos barnen med språkstörning.  

 

Tabell 1 

Vanliga förenklingsprocesser hos svensktalande barn med språkstörning 

Syntagmatiska processer Paradigmatiska processer 

Förenkling av konsonantförbindelse 

Förenkling av flerstaviga ord 

Vokalneutralisation 

Metates och epentes 

Övergeneralisering av accent 2 

Develarisering 

Försvagning 

Dentalisering 

Avtoning 

Klusilering 

 

Språklig och prosodisk utveckling hos barn med hörselnedsättning 

Språk kan endast utvecklas genom språklig stimulans från tal- eller teckenspråk. Hörseln hos ett 

barn med CI liknar inte exakt den som normalhörande barn har från födseln, men ger möjlighet 

till ljudupplevelser och utveckling av talat språk (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004). 

Förbättrade implantat och tidigare identifikation av hörselnedsättning ökar chansen för 

prelingualt döva barn att tillägna sig talat språk och integreras i vanliga skolor (Eisenberg et al., 

2006). Målet för barn med CI i Sverige är att de skall få möjlighet att utveckla både talat språk och 

teckenspråk (Socialstyrelsen, 2000). 

 

Prelinguala hörselnedsättningar påverkar språktillägnandet genom att barnet inte får samma 

tillgång till auditiva modeller eller kan övervaka sin produktion genom auditiv feedback. En 

medfödd grav hörselnedsättning kan därför påverka både receptiv och expressiv språkförmåga 

(Dodd, 1976; Oller et al., 1978). Trots tidiga operationer får barn i regel sitt CI efter den period 
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då normalhörande barn utvecklar stavelsejoller. Barnen kommer därmed få svårare att urskilja 

stavelser och språkljud (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004). Ord som lysa och nysa kan för 

dessa barn låta likadant (Nelfelt, 1999). Barn med CI uppfattar generellt ord som helheter utan 

inre struktur och kan ha svårt att bygga upp ett fonemsystem (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 

2004). Studier av barn med grava hörselnedsättningar har visat att de gör samma typ av 

fonologiska processer som normalhörande yngre barn, bland annat förenkling av 

konsonantförbindelser och utelämning av finala konsonanter (Oller et al, 1978, Dodd, 1976). 

Fletcher, Mahfuzh och Hendarmin (1999) fann att barn med hörselnedsättningar hade signifikant 

mer nasalans i sitt tal än normalhörande barn i yttranden som saknade nasala konsonanter. Det 

har även konstaterats att barn med hörselnedsättning generellt har svårare att uppfatta och 

producera konsonanter än vokaler (Willstedt-Svensson et al., 2008). 

 

I en studie av Lenden och Flipsen (2006) undersöktes prosodi hos amerikanska barn med CI. 

Barnens medelålder vid inkoppling av implantatet var 2:4 år. Resultaten visade avvikande 

betoning hos barn med CI. Två av barnen uppvisade markanta förbättringar och stabilisering av 

betoning från de första till de sista inspelningarna. Detta kan indikera att de två barnen var på väg 

att lära sig behärska betoning, vilket kan tyda på förmåga att lära sig urskilja vissa prosodiska 

mönster. Studien visade även att prosodi är ett mindre problem för barn med CI än för barn med 

hörselnedsättning  

 

Fryauf-Bertschy, Tyler, Kelsay, Gantz och Woodworth (1997) undersökte talperceptionsförmåga 

genom ordperceptionstest på barn med CI. Resultatet visade att prelingualt döva barns förmåga 

att uppfatta tal förbättrades med tiden efter implanteringen oavsett operationsålder eller 

användningsgrad. De barn som presterade lägst på testerna var de som sällan använde sitt 

implantat.  Det ger belägg för antagandet att prelingualt döva barn kan förbättra sin talförståelse 

genom konsekvent användning av CI.  

 

Syfte 

Det övergripande syftet med uppsatsen var att kartlägga prosodisk förmåga hos svenska barn 

med CI och jämföra den med normalhörande barns förmåga.  

 

Frågeställningar: 

- Finns skillnader i prosodisk förmåga mellan svenska barn med CI och normalhörande 

barn i samma ålder?  
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- Hur kan dessa skillnader i så fall karakteriseras?  

 

Metod 

I studien deltog åtta svenska barn med CI och åtta ålders-, köns- och dialektmatchade kontroller. 

Försökspersonerna kontaktades genom CI-teamet vid Linköpings universitetssjukhus. Innan 

studien påbörjades utfördes en pilotstudie på en förskola.  

Försökspersoner 

Vårdnadshavare för nio barn med CI kontaktades per telefon av logopeder på Talvården, 

Öronkliniken i Linköping och ett muntligt godkännande för behandling av personuppgifter 

inhämtades. Samtliga tillfrågade barn med CI hade deltagit i en studie året innan (2007). Ett 

gemensamt informationsbrev (bilaga 1) och medgivande (bilaga 2) författades med en annan 

uppsatsgrupp, som gjorde en studie på samma barn med CI, och skickades ut till de berörda 

familjerna. Uppsatsförfattarna följde upp informationsbrevet med ett telefonsamtal för att 

informera ytterligare om studien. Fyra flickor och fyra pojkar med ett eller två CI valde att delta i 

studien. Skriftliga medgivanden från vårdnadshavare inhämtades brevledes.  

 

För att kunna jämföra barn med CI med normalhörande barn kontaktades skolor för att välja ut 

matchade kontroller. De normalhörande kontrollerna valdes ut för att matcha barnen med CI 

efter ålder, kön och dialekt. Exklusionskriterier var tvåspråkighet, känd språkstörning, 

hörselnedsättning, läs- och skrivsvårigheter eller för lågt resultat på deltestet blockdesign ur 

Wechsler Intelligence Scale for Children - third edition (WISC III). Ingen av de normalhörande 

matchade kontrollerna uteslöts utifrån resultatet på WISC III. För att undvika takeffekter i allt för 

hög grad informerades lärarna om att de utvalda normalhörande barnen skulle vara 

medelpresterande. De tillfrågade barnen som ville delta fick sedan skriftlig information (bilaga 3) 

och föräldrarna gav ett skriftligt medgivande till att deras barn fick delta (bilaga 4). Sammanlagt 

testades 16 barn.  

Pilotstudie 

För att bedöma tidsåtgång och samträna testledarna utfördes en pilotstudie i februari 2008. En 

skola i Linköping kontaktades och godkännande inhämtades från rektor. Lärare valde ut 

normalhörande elever som tillfrågades om deltagande i studien. Sex elever valde att delta. 

Informationsbrev (bilaga 5) delades ut och medgivande (bilaga 6) inhämtades från föräldrar.  

Under pilotstudien närvarade samtliga uppsatsförfattare för att garantera att testproceduren 
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utfördes enligt angivna förfaringssätt. Varje testledare testade två barn inom ramen för 

pilotstudien. 

 

Pilotstudien visade att den beräknade testtiden stämde samt gav testledarna möjlighet att 

korrigera vissa uppgifter. Efter pilotstudien skrevs en mer detaljerad instruktion till varje test. 

Testmaterialet kompletterades med fyra nonord med accent 1 då ursprungsmaterialet enbart 

innehöll nonord med posttonisk accent 2.  

Etiska överväganden 

Informationsbreven innehöll information om att testningen skulle spelas in och analyseras. Även 

information om sekretessbehandling av ljudinspelningar och testblanketter samt att materialet 

enbart disponeras av testledare och handledare erhölls. För att föräldrarna till barnen med CI 

skulle kunna ställa ytterligare frågor angående studien kontaktades de även per telefon. 

Medgivandena gällande barnen med CI omfattade även att testledarna kunde ta del av 

journalanteckningar rörande barnets CI (bilaga 2). Barnens ålder och kön utelämnades i arbetet 

för att förhindra möjlig identifiering av försökspersonerna. 

 

Samtliga deltagare kunde när som helst avbryta sitt deltagande i studien utan följder för eventuell 

kontakt med öron-, tal- och/eller hörselvården. Det ansågs viktigt att deltagarna inte skulle känna 

sig bundna till studien för att erhålla den vård de fordrar. De informerades även om att ingen 

annan användning av inspelningarna kommer att ske. Efter studien arkiveras testmaterialet inom 

ramen för Logopedprogrammet i Linköping.  Föreliggande studie är en del i ett större projekt 

som bedrivs vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) vid Universitetet i 

Linköping. Godkännande fanns sedan tidigare från de lokala forskningsetiska kommittéerna i 

Linköping och Lund. 

Testningsförfarande 

Barnen testades ett i taget och testningen genomfördes i ett enskilt rum i skolan. Två 

uppsatsförfattare närvarade, varav en var testledare och den andra förde protokoll och ansvarade 

för ljudinspelningarna. Den totala testtiden uppgick till cirka 60 minuter och inkluderade en paus 

med fika. Fyra barn använde hörselslinga vid testningen och i två av dessa fall deltog även 

teckenspråkstolk.  
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Undersökningsmaterial  

Blocktest ur WISC 

De normalhörande barnen testades först med blockdesign ur WISC-III för att utesluta 

utvecklingsförsening. Denna testning har tidigare genomförts på de barn med CI som deltog i 

studien. Barnen fick se ett tvåfärgat mönster och skulle sedan med hjälp av ett antal klossar 

efterlikna mönstret på bilden. I samband med testningen poängsattes testet efter angivelser i 

manualen.  

Test av prosodisk produktionsförmåga 

Undersökningsmaterial för Prosodi, prosoditestet (Samuelsson, Scocco & Nettelbladt, 2003) 

användes för att testa barnets produktion av prosodiska företeelser. Prosoditestet består av tolv 

deltest som undersöker prosodisk förmåga på ord-, fras- och diskursnivå. Det genomfördes enligt 

angivet förfaringssätt men med uteslutning av vissa deluppgifter.  Deltest 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

och 12 genomfördes (bilaga 7). Deltest 11 uteslöts på grund av att tidigare användning inte givit 

relevanta resultat. Deltest 3 byttes ut mot nonordsrepetition ur Sound Information Processing 

System, SIPS (Wass, Ibertsson, Sahlén, Lyxell, Hällgren & Larsby, 2005) samt kompletterades 

med fyra nonord med accent 1. Testningen av nonorden ur SIPS utfördes av 2 logopedstudenter 

i en annan studie på barnen med CI. För samtliga deltest gällde att instruktionerna fick upprepas. 

Eliciteringsstrategier, sätt att framlocka tal från barnet (Hansson & Nettelbladt, 2007), användes 

vid behov men det var då viktigt att barnet ändå sa ordet i sin helhet. 

Testning av receptiv prosodisk förmåga 

Barnens prosodiska förmåga testades receptivt genom en modifierad version av deltest 4, 5, 7 och 

10 ur prosoditestet. De deltest på ord- och frasnivå som bedömdes användbara för receptiv 

testning valdes ut. Testningen innebar att barnen fick lyssna på en intalad ljudfil av ord och peka 

på tillhörande bild. Deltest 4 testade barnets förmåga att höra skillnad på vokallängd, exempelvis 

backa-baka. Deltest 5 testade om barnet hörde skillnad på tryckaccent med tidig och sen betoning, 

exempelvis armen-armén. Denna del testade även barnets förmåga att uppfatta skillnad mellan en- 

och flerstaviga ord med sen betoning, exempelvis toalett-lätt. Deltest 7 undersökte om barnen 

hörde skillnad på ordaccent 1 och 2, exempelvis tómten-tòmten. Deltest 10 testade verbpartikel vs 

prepositionsfas, exempelvis mannen SKJUTER på en bil-mannen skjuter PÅ en bil.  Barnen hade 

möjlighet att höra varje ord två gånger. Den receptiva testningen utfördes innan testningen av 

prosodisk produktionsförmåga. 
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Analysmetod 

Analysen grundade sig på ljudinspelningar från testningen. Inspelningarna analyserades 

perceptuellt av uppsatsförfattarna. Analysen inbegrep ortografisk transkription av det inspelade 

materialet i deltest 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 12. Fonetisk transkription utfördes på deltest 2 och 

nonorden. Poängsättningen följde tidigare använt förfaringssätt (bilaga 7). Den receptiva delen i 

testet poängsattes i testsituationen. Poängsättning av prosoditestet (deltest 1-12) utfördes enskilt 

av uppsatsförfattarna. Resultatet från testledarnas analys sammanställdes och i de fall där 

testledarna hade bedömt olika användes konsensusförfarande. En poängsumma räknades ut för 

varje deltest. Utöver detta beräknades sammanlagda poängsummor för ordnivå (deltest 4-7), för 

frasnivå (deltest 8-10), för diskursnivå (deltest 1 + 12), för ord- och frasnivå (deltest 4-10) samt 

för det receptiva testet. Jämförelser på olika nivåer kunde därmed utföras.  

 

Samtliga försökspersoner spelades in med en Marantz Professional PMD660 Portable Solid State 

Recorder med ljudupptagning via extern mikron. En bärbar dator av märket DELL inspiron 6000 

med skärmstorlek 15,4 tum användes för att spela upp testmaterial till det receptiva testet, nonord 

samt deltest 12. 

 

Det akustiska talanalysprogrammet Praat användes för att analysera och illustrera F0-variationer i 

barnens talproduktion. 

Statistik 

För att undersöka om signifikanta skillnader förelåg mellan grupperna genomfördes statistiska 

beräkningar i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences® (SPSS). Skillnader 

mellan gruppernas medelvärden i de olika testen beräknades med det icke-parametriska U-testet 

Mann Whitney. Ett two-tailed test användes då frågeställningarna inte var riktade. 

Interbedömarreliabilitet 

För att kunna beräkna interbedömarreliabilitet transkriberades, analyserades och poängsattes 

inspelningarna enskilt. Tretton barn bedömdes av två testledare och tre barn bedömdes av tre 

testledare för att kunna beräkna interbedömarreliabiliteten (IBR) för både två och tre testledare. 

IBR beräknades på samtliga deltest i prosoditestet förutom nonorden. Med undantag för 

fonemtestet delades deltesten upp i ord-, fras- och diskursnivå och IBR beräknades på varje nivå. 

Till ordnivå räknades deltest 4-7. Till frasnivå räknades deltest 8-10. Till diskursnivå räknades 
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deltest 1 samt deltest 12. En total IBR beräknades även på deltest 4-10 eftersom dessa test 

bedömdes och poängsattes på ett mer enhetligt sätt än de övriga testen.  

 

IBR beräknades enligt formeln: Ö/(Ö+F) där Ö = antal överensstämmelser och F = antal icke 

överensstämmelser 

 

Tabell 2  

Interbedömarreliabilitet (IBR) 

 Fonemtestet Deltest 4-7 Deltest 8-10 Deltest 4-10 Deltest 1+ 12 

IBR 2 testledare  
(13 barn) 

91,0% 98,0% 97,4% 97,7% 88,4% 

IBR 3 testledare  
(3 barn) 

99,1% 93,8% 98,6% 96,1% 66,6% 

 

Resultat 

Deskriptiva data 

Deskriptiv data över ett antal olika bakgrundsfaktorer presenteras i en tabell (tabell 2) över 

barnen med CI. Informationen inhämtades från tidigare studier där samma barn med CI deltagit.  

 

Tabell 3 

Deskriptiva data över barnen med CI (Andersson & Thuresson Muhrman, 2007). 

Skolår 
 

Ålder vid 
diagnos (mån) 

Antal  
CI 

Ålder vid inkoppling  
av första CI  
(år;mån) 

Pre-/ postlingual 
dövhet* 
 

Medelvärde  
hörtrösklar med 
CI (500, 1000, 
2000 Hz) 

1 nyfödd 2 2;10 prelingualt döv 40,0 

1 ca 12 1 3;9 prelingualt döv 31,5 

1 ca 12 2 2;5 prelingualt döv 35,0 

1 ca 30 2 3;8 postlingualt döv 34,5 

3 ca 30 2 3;6 prelingualt döv 31,5 

3 ca 24 2 2;4 prelingualt döv 33,0 

6-7 Nyfödd 1 3;9 prelingualt döv 30,0 

6-7 ca 24 1 4;7 prelingualt döv 32,0 

*Enligt uppskattning av logoped  
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Jämförelse av testresultat 

Resultatet presenteras som en jämförelse mellan barnen med CI och de normalhörande barnen. I 

tabell 4-10 redovisas de två gruppernas resultat i form av lägsta och högsta testpoäng och 

medianvärde. I tabellerna redovisas även om skillnaderna mellan grupperna är signifikanta eller 

icke signifikanta (i.s.). Deltest 4-10 (vokallängd, tryckaccent med tidig respektive sen betoning, 

plural, ordaccenter, kopula, obestämd artikel- bestämd form samt verbpartikel respektive 

prepositionsfras) redovisas i antal poäng på varje enskilt deltest. Deltest 1 och 12 (konversation 

och narration) redovisas utifrån skattningsskala 0-2, där 0 = ej avvikande, 1 = måttligt avvikande 

samt 2 = mycket avvikande. Nonorden redovisas i antal korrekt återgivna ord, accenter och 

stavelser. Fonemtestet bedöms utifrån PCC.  

 

Som framgår av nedanstående tabeller föreligger en spridning av testresultatet inom gruppen med 

CI och mellan de båda grupperna. Gruppen med CI är heterogen, dock visar en närmre 

granskning av resultatet att det finns försökspersoner som presterar i nivå med eller bättre än sin 

kontroll. Takeffekter förekommer på vissa deltest hos gruppen med normalhörande barn (NH). 

 

Tabell 4 

Jämförelse av testresultat på det receptiva testet mellan barnen med CI (CI) och kontrollgruppen (NH). 

Minimumvärde (Min), maximumvärde (Max), medianvärde (Md) samt signifikansnivå (p) 

 CI n=8 NH n=8  

TEST Min Max Md Min Max Md p 

Receptiv vokallängd  
Poäng (max 4p)  

1 4 3 2 4 4 <,05 

Receptiv tryckaccent  
Poäng (max 3p) 

0 3 1,5 3 3 3 <,05 

Receptiv sen betoning  
Poäng (max 3p) 

1 3 3 2 3 3 i.s. 

Receptiv accent 1 & 2  
Poäng (max 5p) 

0 3 0 0 3 2 i.s. 

Receptiv verbpartikel vs prepfras  
Poäng (max 4p) 

2 3 4 0 4 3 i.s. 

Receptivt test total  
Poäng (max 19p) 

5 16 9,5 11 18 13 i.s. 
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Beräkning med Mann Whitney visar ingen signifikant skillnad mellan grupperna på det receptiva 

testet som helhet, däremot finns signifikanta skillnader mellan grupperna på två deltest, ”Receptiv 

vokallängd” (p<,05) och ”Receptiv tryckaccent” (p< ,05).  

 

Tabell 5 

Jämförelse av testresultat på fonemtestet mellan barnen med CI (CI) och kontrollgruppen (NH). Minimumvärde 

(Min), maximumvärde (Max), medianvärde (Md) samt signifikansnivå (p) 

 CI n=8 NH n=8  

TEST Min Max Md Min Max Md p 

Fonemtestet  
Andel konsonanter korrekt (%) 

26 100 93,5 99 100 100 <,001 

 

Medianvärdet för andelen korrekta konsonanter, PCC, är 100 % hos gruppen med normal hörsel 

vilket visar att de nästintill har tillägnat sig ett komplett ljudsystem. Det kan jämföras med 

medianvärdet 93,5 % hos gruppen med CI. Vid utförligare granskning av resultatet kan det ses att 

ett barn med CI har tillägnat sig ett komplett ljudsystem och några barn ligger strax under sin 

kontrolls nivå. Gruppen med CI uppvisar stor spridning i sitt tillägnande av fonem vilket 

indikerar heterogenitet. Beräkning med Mann Whitney U-test visar en signifikant skillnad i 

andelen korrekta konsonanter mellan grupperna (p< ,001). 

 

Tabell 6 

Jämförelse av testresultat på nonorden mellan barnen med CI (CI) och kontrollgruppen (NH). Minimumvärde 

(Min), maximumvärde (Max), medianvärde (Md) samt signifikansnivå (p) 

 CI n=7 NH n=7  

TEST Min Max Md Min Max Md p 

Nonordsrepetition  
Antal korrekt återgivna ord (max 28p) 

0 4 0 10 25 19 <,001 

Nonord Accent 1  
Antal korrekt producerade (max 16p) 

1 15 9 14 16 16 <,01 

Nonord Accent 2  
Antal korrekt producerade (max 12p) 

0 9 3 7 12 11 <,01 

Nonord Stavelser  
Antal korrekt återgivna stavelser (max 28p) 

7 26 15 24 28 27 <,01 

 

Statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna föreligger vid alla kategorier av 

nonordsrepetition. Den signifikanta skillnaden är störst vid antal korrekt återgivna nonord 
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(p<,001). Detta indikerar att barnen med CI har svårt att återge korrekt segmentell-, stavelse- och 

accentinformation. Resultatet visar även att barnen med CI har svårare att producera accent 1 

och 2 än den normalhörande gruppen. Vid granskning av barnens enskilda resultat beror den 

felaktiga accentproduktionen i större utsträckning på en utslätning av accenten snarare än en 

övergeneralisering.  

 

Tabell 7 

Jämförelse av testresultat på prosoditestet (deltest 4-10) mellan barnen med CI (CI) och kontrollgruppen (NH). 

Minimumvärde (Min), maximumvärde (Max),medianvärde (Md) samt signifikansnivå (p) 

 CI n=8 NH n=8  

TEST Min Max Md Min Max Md p 

4. Vokallängd produktion  
Poäng (max 4p) 

2 4 3 4 4 4 <,05 

5. Tryckaccent produktion  
Poäng (max 6p) 

2 6 5,5 6 6 6 i.s. 

6. Plural produktion  
Poäng (max 8p) 

2 8 5 7 8 8 <,05 

7. Ordaccent 1 & 2 produktion  
Poäng (max 9p) 

0 7 5 6 9 8 <,01 

8. Kopula produktion  
Poäng (max 10p) 

5 10 8 10 10 10 <,001 

9. Obestämd artikel/bestämd form 
produktion Poäng (max 10p) 

1 10 7 9 10 10 <,001 

10. Verbpartikel/prepositionsfras produktion 
Poäng (max 4p) 

0 3 1 1 4 2,5 i.s. 

Produktion total (deltest 4-10)  
Poäng (max 51p) 

20 48 32 46 49 48 <,001 

 

Deltest 5, 7 och 10 bedömer olika grader av prominens. I deltest 5 (tryckaccent) uppvisas inga 

signifikanta skillnader. Fyra barn med CI presterar maximalt och de normalhörande barnen 

uppvisar takeffekter. I deltest 7 (ordaccent 1 och 2) uppvisas signifikanta skillnader, vilket 

indikerar att barnen med CI har större svårigheter än de normalhörande barnen. Båda grupperna 

uppvisar svårigheter med deltest 10 (verbpartikel/prepositionsfras produktion) och inga 

signifikanta skillnader kan därmed påvisas. Prosoditestet som helhet (deltest 4-10) uppvisar 

signifikanta skillnader (p<,001). Deltest 8 (kopula) och deltest 9 (obestämd/bestämd form) 

uppvisar störst signifikanta skillnader av deltesten i prosoditestet (p<,001).  
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Tabell 8 

Jämförelse av testresultat på prosoditestet (deltest 1+12) mellan barnen med CI (CI) och kontrollgruppen (NH). 

Minimumvärde (Min), maximumvärde (Max), medianvärde (Md) samt signifikansnivå (p) 

 CI n=8 NH n=8  

TEST Min Max Md Min Max Md p 

1. Konversation 
Poäng (0-2p) 

0 2 1,5 0 0 0 <,01 

12. Narration 
Poäng (0-2p) 

0 2 1,5 0 0 0 <,001 

 

Signifikanta skillnader, gällande prosodi i konversation (p<,01) och narration (p<,001), mellan 

grupperna föreligger. Resultatet indikerar svårigheter på diskursnivå för barnen med CI. 

 

Tabell 9 

Jämförelse av testresultat på prosoditestet (deltest 4-10) mellan barnen med CI (CI) och kontrollgruppen (NH). 

Minimumvärde (Min), maximumvärde (Max),medianvärde (Md) samt signifikansnivå (p) 

 CI n=8 NH n=8  

TEST Min Max Md Min Max Md p 

Prosodi ordnivå (deltest 4-7)  
Poäng (max 27p) 

11 25 18,5 24 27 26 <,001 

Prosodi frasnivå (deltest 8-10)  
Poäng (max 24p) 

8 23 15 20 24 22,4 <,001 

Prosodi diskursnivå (deltest 1+12) Poäng 
(0-2p) 

0 4 3 0 0 0 <,001 

 

Prosodi på ord- (deltest 4-7) och frasnivå (deltest 8-10) uppvisar statistiskt signifikanta skillnader 

mellan grupperna, (p<,01) respektive (p<,01). Även skillnaderna på diskursnivå (deltest 1 + 12) 

är signifikanta (p<,001). Resultatet visar att barnen med CI generellt skiljer sig från de 

normalhörande barnen prosodiskt på såväl ord- som fras- och diskursnivå.  

 

Tabell 10 

Jämförelse av testresultat på det totala receptiva testet och prosoditestet (deltest 4-10) mellan barnen med CI (CI) 

och kontrollgruppen (NH). Minimumvärde (Min), maximumvärde (Max),medianvärde (Md) samt 

signifikansnivå (p) 
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 CI n=8 NH n=8  

TEST Min Max Md Min Max Md p 

Receptivt test total  
Poäng (max 19p) 5 16 9,5 11 18 13 i.s. 

Produktion total (deltest 4-10)  
Poäng (max 51p) 20 48 32 46 49 48 <,001 

 

Skillnader mellan grupperna på det receptiva testet är inte signifikanta, till skillnad från 

prosoditestet där signifikanta skillnader föreligger. 

Fonologiska processer 

Nedan presenteras utdrag från transkriptioner för att åskådliggöra fonologiska mönster som 

förekommer hos barnen med CI. Två vanligt förekommande paradigmatiska processer är 

avtoning och nasalering. Avtoning observeras hos några av barnen och förekommer initialt, 

medialt och finalt, exempelvis blir snögubbe [’snø���p
]. Nasalering, främst att /l/ blir /n/, är en 

vanligt förekommande process då det förekommer hos mer än hälften av barnen. Exempelvis blir 

fjäril [’fjæ���n]. Uppmärksammade syntagmatiska processer är utelämning av obetonad stavelse, 

utelämning av initiala och finala konsonanter samt förenkling av konsonantförbindelser. Vid 

utelämning av stavelse är det vanligt att en obetonad medial stavelse utelämnas, exempelvis blir 

apelsiner [ap’si�n
�]. Resultatet visar även att utelämningar av initiala och finala konsonanter 

förekommer hos flera av barnen. Exempelvis utelämnas en initial konsonant i ordet potatis som 

blir [�’t��tis] och en final konsonant i ordet bananer som blir [ba’n��n
]. Förenkling av 

konsonantförbindelser är en vanligt förekommande process, exempelvis blir ambulans [ab�’lans]. 

Prosodiska avvikelser på ord-, fras- och diskursnivå 

Reduplicerade innehållsord i narration

B:   sen kasta nytte nytte an hata an a (paus) åsså kasta kasta kasta (paus)=
       = å se gågå å se gå jaga, å jaga, å jaga. å se kasta å kasta å kasta å: (paus)= 
       = kasta på igen å kasta kasta kasta (paus) skjatta smu- wuwa boj (paus)

B:   sen han gö också (paus) sen kasta kasta kasta kasta  
 
Analys av spontantal visar att några av barnen i huvudsak använder innehållsord i narration. 

Ovanstående exempel från två barn visar att de reduplicerar innehållsord som exempelvis kasta 

och jaga. 
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Utelämning av funktionsord Inskott/utelämning av stavelse

B:  nu slut  B:  de blire kallt
B:  han fick snöboll i ansiktet B:  där en bord
B:  konsti blomma uppe B:  här e elefant  
B:  flickan uppe  

 

Exemplen ovan visar ofullständiga meningar som produceras av barnen med CI. I barnens tal 

utelämnas funktionsord, exempelvis utelämnas orden är och där i målmeningen Flickan är där uppe. 

Även i narration producerade barnen ofullständiga meningar som saknade funktionsord, 

exempelvis han fick snöboll i ansiktet istället för den förmodade målmeningen Han fick en snöboll i 

ansiktet.  Även inskott och utelämning av stavelse förekommer hos barnen med CI oberoende av 

ålder. I analysen uppmärksammas exempelvis inskott av/e/i meningen de blire kallt. Utelämning 

av stavelse förekommer, exempelvis utelämnas/en/ i målmeningen Här är en elefant. Vokalen i den 

betonade stavelsen är understruken. 

Skillnader i grundtonsförlopp 

För att illustrera skillnader grundtonsförlopp på utvalda delar av barnens produktion 

kompletteras den ortografiska transkriptionen med F0-kurvor. Den övre delen av bilden visar 

ljudvågen och den nedre illustrerar F0-kurvan. 

 

                 

B:                [b a ’n ��         n 
 �]                   B:             [b a ’n ��         n 
 �] 

Figur 3. Barn med CI                                        Figur 4.  Normalhörande barn 

 

Figur 3 och 4 visar skillnaden i grundtonsförlopp vid produktion av ordet ”bananer” hos ett barn 

med CI med avvikande prosodi och dennes kontroll. F0-kurvan visar att det normalhörande 

barnet varierar F0 på ett annat sätt över segmenten i ordet än barnet med CI.  
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B:                   [d  r  �y�         t �]  T:               [v  r  ��  n     t a]  

Figur 5. Barn med CI                                                     Figur 6. Inspelning från testmaterialet 

 

Figur 5 och 6 visar grundtonsförloppet hos ett barn med CI och en av testledarna vid produktion 

av nonordet vrúnta (accent 1). Trots att segmenten inte produceras korrekt hos barnet med CI 

kan ändå prosodiska egenskaper såsom tonhöjdsvariation och därmed accent urskiljas. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att gruppen barn med CI uppvisar prosodiska svårigheter på 

såväl ord-, fras- som diskursnivå. Resultatet visar inga signifikanta skillnader mellan barnen med 

CI och de normalhörande barnen på det receptiva testet som helhet. Dock föreligger signifikanta 

skillnader mellan grupperna i PCC, nonordsrepetition samt prosoditestet i sin helhet (deltest 4-

10).  

 

Diskussion 

Barn med CI är en heterogen grupp vars förmåga att använda prosodiska egenskaper i perception 

och produktion varierar. Resultatet i föreliggande uppsats visar att skillnader i prosodisk förmåga 

finns mellan barn med CI och normalhörande barn. Dessa skillnader kunde tydligast ses i 

produktiv förmåga av prosodiska egenskaper och förekom på ord-, fras- och diskursnivå. En 

förmåga som ofta kopplas samman med prosodi är fonologi. I likhet med normalhörande barn 

och barn med språkstörning visade resultatet i vår studie att fonologiska förenklingsprocesser var 

vanligt förekommande hos barnen med CI.  

 Metoddiskussion 

Urvalet i föreliggande studie var litet och det är möjligt att ett större antal försökspersoner hade 

givit ett annat resultat.  
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I samråd med handledare och testförfattare Christina Samuelsson uteslöts deltest 11 i 

prosoditestet eftersom detta använts utan relevanta resultat i tidigare studier. Den kortare 

testtiden gav barnen större möjlighet att koncentrera sig under hela testningen. 

Nonordsrepetitionen ur SIPS hade vissa brister. Orden kunde endast spelas upp en gång, vilket 

ledde till att tillfälligt störande ljud eller tillfällig ouppmärksamhet från barnet kunde ha påverkat 

resultatet. Antalet nonord kunde med fördel ha minskats eftersom den delen upplevdes lång och 

krävde stor koncentration av barnen.  

 

Fonemtestet beräknades genom PCC, andel korrekta konsonanter. PVC, andel korrekta vokaler 

beräknades inte eftersom barn med hörselnedsättning generellt har svårare att uppfatta och 

producera konsonanter än vokaler (Willstedt-Svensson et al., 2008), vilket var i enlighet med våra 

iakttagelser under testtillfällena. 

 

WISC III är ett testbatteri och ingen enskild del kan användas för att dra generella slutsatser om 

barnens kognitiva kapacitet.  För att genomföra hela testbatteriet krävs särskild behörighet vilket 

testledarna i föreliggande studie inte hade. Utifrån resultatet från det utvalda testmaterialet 

blockdesign kan vi inte uttala oss om de normalhörande barnens intelligenskvot. Dock användes 

testresultatet för att utesluta utvecklingsförsening. Inget av barnen i studien uteslöts på grund av 

resultatet i blockdesign. 

 

Det receptiva testet är skapat av uppsatsförfattarna i samarbete med Christina Samuelsson. Vissa 

bilder kan ha upplevts svårtolkade och kan ha lett till att resultatet inte speglade barnens bästa 

förmåga. Inför framtida studier rekommenderas att bilderna i detta testmaterial förtydligas för att 

öka möjligheten att barnet presterar efter sin bästa förmåga. Testet användes för första gången 

vid pilotstudien vilket innebar att det endast fanns ett tillfälle för omarbetning. Det bör tilläggas 

att det receptiva testets omfattning är mindre än det produktiva testet varpå möjligheten att dra 

slutsatser om receptiva förmågor är mer begränsad. Inför framtida studier kan 

nonordsdiskrimination med fördel ingå i det receptiva testmaterialet för att bidra med ytterligare 

information om perceptuell prosodisk förmåga och därmed bättre kunna jämföras med produktiv 

prosodisk förmåga.  

 

Gruppen normalhörande barn uppvisade takeffekter på vissa deltest i det receptiva testet och i 

prosoditestet, vilket kan förklaras med att barn vid dessa åldrar har förvärvat de flesta prosodiska 

färdigheter som finns i språket. 
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Fastän testledarna ansträngde sig för att skapa en avslappnad atmosfär kan de medverkande ha 

upplevt viss stress eftersom situationen inte förekommer i deras vardag. Testsituationen kan ha 

upplevts kravfylld och ha påverkat resultatet.  

 

IBR beräknades enbart på de test som utförts i sin helhet på båda grupperna varför nonorden 

uteslöts ur IBR-beräkningarna. IBR-värdet på konversation och narration (deltest 1+12), 66,6 %, 

kan förklaras av att endast tre barn ingick i bedömningen i fråga. Testledarnas skattning skiljer sig 

i avseende på en försöksperson, vilket utgör en stor procentuell del i IBR-beräkningen.  

Resultatdiskussion 

Perceptuell förmåga 

Till skillnad från prosoditestet fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna på det totala 

receptiva testet. Tidigare studier på barn med grav hörselnedsättning har visat att nedsättningar i 

auditiva förmågor kan påverka den receptiva språkförmågan (Dodd, 1976; Oller et al., 1978). 

Resultatet i den receptiva delen kan indikera att barnen med CI inte skiljer sig från den 

normalhörande gruppen gällande perceptuell förmåga i lika stor utsträckning som i de övriga 

testresultaten. Paralleller kan även dras till studien av Fryauf-Bertschy et al. (1997) där 

ordperceptionsförmågan förbättrades med tiden efter implantering hos prelingualt döva barn. Att 

cochleaimplantat kan minska skillnader mellan barn med CI och normalhörande barns 

perceptuella och receptiva förmåga är en motivering till berättigande av implantering. Intressant 

är även att båda grupperna i det receptiva testet uppvisade förmåga att gå utöver segmenten och 

använda prosodisk information för att identifiera betydelseskiljande ord och fraser, vilket kan 

styrka tidigare studiers antagande om att prosodiska egenskaper är framträdande i det mentala 

lexikonets ordrepresentationer (Echols, 1990; Lindfield et al., 1999). Att barn med CI, trots 

atypisk hörsel, använder sig av prosodiska egenskaper för betydelseskiljande av ord och fraser 

indikerar att det finns en stark språklig prosodisk koppling vid ordigenkänning. Det har visat sig 

att barn ofta förstår mer än vad de kan ge uttryck för (Arnqvist, 1993), vilket innebär att barns 

receptiva förmåga ofta föregår den produktiva. En jämförelse av testen i föreliggande studie 

styrker detta antagande då gruppernas resultat på det receptiva testet är mer lika än på det 

produktiva testet, vilket indikerar att barnen med CI har kommit längre i sin utveckling av 

språkförståelse i form av ordigenkänning än i förmågan att producera. 
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Fonemtestet: 

Barnen med CI skiljer sig signifikant från de normalhörande barnen gällande tillägnande av 

fonem och oavsett ålder uppvisar de ett flertal syntagmatiska och paradigmatiska 

förenklingsprocesser. Enligt den naturliga fonologin gör barn förenklingsprocesser som med 

tiden ”avinlärs”. En anledning till den avvikande fonologiska utvecklingen hos barn med CI kan 

vara att de auditivt går miste om den allra tidigaste språkutvecklingen och därmed får svårigheter 

att tillägna sig det svenska ljudsystemet. Resultatet i föreliggande studie vittnar om en fonologisk 

utveckling som mer påminner om den som finns hos barn med typisk utveckling än hos barn 

med språkstörning. På grund av en ogynnsam tidig utveckling kan tillägnandet av fonemsystemet 

ha påverkats och försenats. Dock finns möjligheten till en typisk fonologisk utveckling för barn 

med påverkad hörsel, vilket kan vara en fingervisning till hur tidiga operationer kan gynna 

gruppen barn med CI i deras språktillägnande.    

 

Bland de paradigmatiska processerna var avtoning och nasalering, främst att /l/ blir /n/, 

vanligt förekommande hos barnen med CI. Trots att barn med hörselnedsättning ofta blir duktiga 

på att använda synen för att uppfatta skillnader mellan konsonanter har de oftast svårare att 

uppfatta skillnad mellan konsonanter som har olika artikulationssätt än konsonanter som har 

olika artikulationsställe (Willstedt-Svensson et al., 2008). Det skulle kunna vara en anledning till 

att substitutioner mellan /l/ och /n/ samt avtoning av tonade konsonanter förekommer i 

resultatet. Förmågan att diskriminera mellan konsonantljud i främmande språk börjar gradvis 

försvinna i tidig ålder. Möjligen leder detta till att ett barn med hörselnedsättning även efter 

implanteringen kan ha svårt att diskriminera mellan konsonantljud som är lika även om de 

förekommer i det omgivande språket. Det stämmer överens med resultat från Nelfelt och 

Nordqvist Palviainen (2004) som menar att barn ofta får sitt CI efter den period då 

normalhörande barn utvecklar stavelsejoller och därmed får svårare att urskilja stavelser och 

språkljud. Nasalering är inte särskilt vanligt hos barn med språkstörning och prosodiska problem, 

vilket är ytterligare en faktor som indikerar att barn med CI och barn med språkstörning och 

prosodiska problem inte följer samma fonologiska utvecklingsgång (C. Samuelsson, personlig 

kommunikation, maj 12, 2008).  

 

Fletcher et al. (1999) visade att barn med hörselnedsättningar hade signifikant mer nasalans i sitt 

tal än normalhörande barn i yttranden utan nasala konsonanter. Möjligen nasalerar inte barnen i 

föreliggade studie i den grad som testledarna uppfattat det utan de har ett nasalt tal vilket gör att 

en del icke-nasaler uppfattas som nasaler. Svårigheterna för testledarna att höra skillnad på /n/ 
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och /l/ skulle även kunna bero på att barnen med CI inte helt och hållet tillägnat sig 

distinktionen mellan fonemen och därför producerar ett mellanting. 

 

Utelämning av initiala och finala konsonanter är en syntagmatisk process som förekommer hos 

barnen med CI. En anledning till utelämningen av konsonanter kan vara att de på grund av sin 

hörselnedsättning inte uppfattar dessa. Detta kan kopplas till tidigare studier (Dodd, 1976; Oller 

et al., 1978) där det har observerats att utelämning av finala konsonanter förekommer hos barn 

med hörselnedsättning. Förenkling av konsonantförbindelser förekommer hos barnen med CI. 

Processen är även en vanlig hos yngre svenska barn med typisk språkutveckling, barn med 

hörselnedsättning och hos barn med språkstörning, vilket kan indikera att barnen med CI har en 

försenad eller avvikande fonologisk utveckling. Ett intressant resultat är att barnen med CI 

utelämnar obetonade stavelser på både ord- och frasnivå. Barnens utelämningar kan relateras till 

den prosodiska prominenshypotesen som menar att det finns en relation mellan hur korrekt en 

stavelse uppfattas och hur korrekt den sedan produceras. I tidigare exempel framgår att barnen, i 

ord med anapestmönster, tenderar att utesluta den stavelse som har minst prominens. Den 

prosodiska prominenshypotesen menar att betonade finala stavelser har ett högt prominensvärde. 

Det är möjligt att den obetonade mediala stavelsen i apsiner (apelsiner) utelämnas på grund av att de 

omgivande stavelserna har högre prominensvärde.  

Prosoditestet 

Ett intressant fynd i föreliggande studie var att en tydlig skillnad kunde ses mellan de olika 

graderna av prominens; betoning, accent och fokal accent, i prosoditestet. Både barnen med CI 

och de normalhörande barnen presterade högt på deltest 5 (tryckaccent) vilket har en låg grad av 

prominens. I deltest 7 (ordaccent 1 och 2), där en högre grad av prominens testas, presterade de 

normalhörande barnen signifikant bättre än barnen med CI. Deltest 10 

(verbpartikel/prepositionsfras) där båda grupperna uppvisade svårigheter, testar den högsta nivån 

av prominens, fokal accent, vilket kan indikera ett mönster i tillägnandet av prominens där de 

normalhörande barnen har kommit längre. Utifrån resultatet kan även slutsatser dras om att 

prominens tillägnas i stigande grad, vilket kan betyda att flera av barnen med CI är på god väg att 

tillägna sig svenskans ordaccenter. Enligt Nelfelt och Nordqvist Palviainen (1994) uppnår barn 

med CI språkliga milstolpar ungefär på samma sätt som barn med typisk språkutveckling. Det är 

möjligt att barnen med CI följer ett försenat typiskt utvecklingsmönster i form av 

prominenstillägnande, vilket styrker att en tidig implantering skulle kunna ge bättre 

förutsättningar för att utveckla prosodiska egenskaper i form av prominens. Detta kan dock vara 
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svårt att uttala sig om då barnen med CI ännu endast tillägnat sig en nivå av prominens.  

Ordaccenter är ett av kärnproblemen hos barn med språkstörning och prosodiska svårigheter 

(Samuelsson & Nettelbladt, 2003), även för personer som lär sig svenska i vuxen ålder kan 

ordaccenter vålla problem (Elert, 2000).  Om utvecklingsgången mer liknar den hos ovan nämnda 

är det möjligt att barnen med CI får bestående problem med svenskans ordaccenter.  

 

Funktionsord och stavelser med svag betoning, som testades i deltest 8 (kopula) och deltest 9 

(obestämd/bestämd artikel) i prosoditestet, kan vara svåra att urskilja och producera (Gerken, 

1991). Vissa barn med CI utelämnade obetonade stavelser i ord och funktionsord i fraser. 

Skillnaderna i dessa test är de mest signifikanta i hela produktionsdelen (p<,001).  Förutom att 

stavelserna och/eller orden kan vara svåra att urskilja och producera skulle utelämningarna kunna 

bero på att barnen förenklar stavelsestrukturen till omväxlande stark- och svagbetonade stavelser, 

så kallat trokémönster. Exemplen konstig blomma uppe och där en bord är två av yttrandena som är 

förenliga med Gerken (1991) och den metriska hypotesen som anser att barns uppfattning om 

rytmiska mönster påverkar utelämning av obetonade stavelser och småord. Även de exempel där 

inskott av extra stavelser gjordes kan vara ett försök till att förenkla det prosodiska mönstret. 

Utifrån resultatet i föreliggande arbete kan slutsatser endast dras om utelämningar på 

produktionsnivå eftersom den receptiva förmågan inte testades i dessa deltest. Det är dock troligt 

att perception och produktion samspelar i flera prosodiska aspekter.   

 

Även andra prosodiska mönster än troké förekom i barnens produktion. Detta styrker teorier 

som anser att den metriska hypotesen inte räcker till för att förklara utelämningar som följer 

andra rytmiska mönster. Snow (1998) och Echols (1990) menar att betoning samspelar med 

position vid förenkling av ett yttrande. På frasnivå visade resultatet att de finala orden i frasen 

generellt bevarades, och att de initiala eller mediala orden i frasen oftare utelämnades, vilket visas 

i exemplet nu slut. I deltest 12 (narration) förekom det att barnen reduplicerade innehållsord. En 

möjlig förklaring till detta är att barnens representationer av betonade, ofta betydelsebärande, ord 

kan vara starkare än de svagbetonade orden och spegla varför barnen tenderar att upprepa 

betydelsebärande ord. Följden blir att de mindre betonade funktionsorden utelämnas, ett mönster 

som även kan ses i barns tidiga typiska språkutveckling där betonade innehållsord lärs in först.  

Accenter 

Det var svårt för barnen med CI att producera accenter i de betydelseskiljande exemplen i deltest 

7 i prosoditestet. Till skillnad från Bruce (1998) ses inte en övergeneralisering av accenter i 
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testresultatet. Däremot var det i föreliggande studie vanligt förekommande att barnen med CI 

inte kunde skilja accenterna åt utan att de producerade samma accent på båda alternativen. Om 

detta berodde på att barnen hade svårare att producera eller uppfatta accentdistinktionerna är 

oklart. Dock kan det konstateras att det inte förelåg signifikanta skillnader mellan grupperna i 

urskiljande av accenter i det receptiva testet, vilket kan indikera att svårigheter med 

accentdistinktioner snarare beror på produktiva än receptiva svårigheter hos barnen med CI. 

 

Det förelåg en signifikant skillnad mellan grupperna på samtliga nivåer av nonordsrepetition. 

Enligt Bruce (1998) kan övergeneralisering av ordaccent 2 vara vanligt förekommande i tidiga 

stadier av typisk språkutveckling, vilket inte styrks av föreliggande testresultat. Resultatet utifrån 

perceptuella bedömningar på nonordsrepetitionen är förenligt med Samuelssons och Löfqvists 

(2006) där barnen snarare tenderade att släta ut både accent 1 och 2. En möjlig förklaring till 

skillnaden i produktion av ordaccenter mellan deltest 7 i prosoditestet och nonordsrepetition kan 

vara att den ljudmässiga komplexiteten är större vid nonordsrepetition än orden i deltest 7, vilket 

kan leda till fonologiska förenklingar. Detta skulle kunna leda till att accenter på ordnivå slätas ut i 

stället för att övergeneraliseras. I analysen av nonorden observerades även att vissa barn kunde 

producera korrekta prosodiska mönster trots att segmenten i ordet inte var korrekta (figur 5), 

vilket är i enlighet med Echols (1990) antagande om att barns representationer av prosodiska 

komponenter kan vara mer framträdande än representationen av segmenten i sekvensen. Troligen 

matchar barnen nonorden mot representationer av tidigare kända prosodiska mönster. Resultatet 

från vår studie vittnar om att prosodiska och segmentella egenskaper i språk och tal samverkar, 

men att de inte är helt beroende av varandra.  

Diskurs  

Flera av barnen med CI uppvisade svårigheter med att producera prosodi på diskursnivå. 

Utelämningar av obetonade funktionsord och stavelser samt fonologiska processer ledde till vissa 

kommunikativa missförstånd i testsituationen. Prosodi på diskursnivå har en viktig funktion 

genom att signalera attityder och styra samtalsstrukturen. Utifrån resultaten på diskursnivå kan 

det antas att detta kan vara problematiskt för en del av barnen med CI. I talat språk suddas ofta 

gränser mellan ord och fraser ut och det är då viktigt att vissa stavelser har betoning för att 

markera gränser i det löpande talet. I de perceptuella analyserna fanns att några av barnen med CI 

hade monotont tal (figur 3), vilket kan påverka barnens möjlighet att signalera satstyper samt ord- 

och frasgränser. Bristande förmåga i att producera prosodi på ord- och frasnivå kan leda till 

prosodiska problem på diskursnivå och därmed skapa svårigheter i samtal med andra människor.  
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En enskild orsak till svårigheterna på diskursnivå kan inte identifieras. Prosodi är ett komplext 

system och de olika nivåerna; ord-, fras- och diskurs-, interagerar med varandra.  

Hörsel 

Hörsel är en viktig faktor för språkutveckling, trots detta kunde inte något samband mellan 

medelvärde för hörtröskel med CI och prestation på testen utläsas. En tydligare profil av barnens 

hörselnedsättning hade möjligen kunnat förklara vissa skillnader i prestation. Även information 

om barnens hörtröskelmedelvärden före CI operation hade givit en tydligare bild av 

hörselnedsättningens påverkan under den tidiga språkutvecklingen.  

Slutsatser  

Det övergripande syftet var att kartlägga prosodisk förmåga hos svenska barn med CI och 

jämföra den med normalhörande barns förmåga. Det föreligger signifikanta skillnader i förmåga 

att producera prosodi mellan barnen med CI och de normalhörande barnen. Brister i att 

producera prosodi förekommer på ord-, fras- och diskursnivå hos barnen med CI. Skillnaden är 

dock inte signifikant gällande förmåga att uppfatta prosodiska kontraster. Detta skulle kunna 

indikera att barnen med CI har lättare att uppfatta och tolka prosodiska signaler än att själva 

producera dessa. Barn med CI är en heterogen grupp och i vilken grad de kan använda prosodisk 

information varierar.  

 

Vid en närmare granskning visar resultatet att ett fåtal barn med CI, inom vissa deltest, uppnår 

prosodiska färdigheter som är i nivå med deras normalhörande kontroller, vilket indikerar att CI 

kan ge barnen möjlighet att utveckla en god språkförmåga. De svårigheter som barn med CI 

uppvisar kan i vissa fall stämma överens med de prosodiska svårigheter som har kartlagts hos 

barn med språkstörningar. Dock kan det antas att barnen med CI har en försenad prosodisk 

utveckling som kan jämföras med normalhörande yngre barn.  

 

Det är stora skillnader i vilken grad barnen med CI har möjlighet att använda prosodiska 

ledtrådar. De prosodiska bristerna kan utgöra ett hinder för att kunna uttrycka sig på ett 

förståeligt sätt och påverka kommunikationen i stort, vilket styrker prosodins betydelse för det 

talade språket. 
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Framtida studier 

Inom ramen för det projekt som föreliggande studie är en del av finns forskning som mäter 

arbetsminne hos barn med CI. Intressant för fortsatta studier vore att jämföra om och i så fall 

hur prosodi och arbetsminne korrelerar. 

  

Barn kan ha uni- eller bilaterala CI. Det skulle vara intressant att undersöka om språkliga 

färdigheter och brister skiljer sig mellan barn med unilateralt CI på höger öra, barn med 

unilateralt CI på vänster öra samt barn med bilaterala CI och om detta kan kopplas till hjärnans 

lateralisering av olika språkliga funktioner. 

 

Inför framtida studier vore det av stort intresse att fortsätta att utforma det receptiva test som 

använts i föreliggande studie och testa den prosodiska receptiva förmågan även hos barn med 

språkstörning. 

 

Barn med CI och barn med språkstörning har fler fonologiska processer än barn med typisk 

utveckling i samma ålder. För vidare studier skulle det vara intressant att kartlägga fonologiska 

processer hos svenska barn med CI och jämföra med barn med språkstörningar och barn med 

typisk utveckling. Hur skiljer sig grupperna åt och vilka processer samförekommer? 
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Logopedprogrammet 
Linköpings Universitet     2008-01-28 
 
Hej!  
 
Vi som skriver detta brev studerar sista året på logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. 
Under våren kommer vi att skriva två magisteruppsatser om barn med CI. En av dessa är en 
uppföljningsstudie på den studie som Ditt barn deltog i förra våren. Syftet med studien är att 
studera hur kognitiva förmågor (t ex minne) och språkliga färdigheter har utvecklats under ett års 
tid hos barn med CI. Testningen av språk och minne kommer att gå till på samma sätt som förra 
året, det vill säga genom testning i ett dataprogram där barnet skall trycka på knappar samt svara 
på en del frågor muntligt. Själva testningen genomförs vid två tillfällen, ca 45 min/tillfälle, och 
sker i ett enskilt rum på barnens skola. Få studier har i dagsläget gjorts där man studerat 
utvecklingen av dessa förmågor hos barn med CI. Det är av intresse att få mer kunskap om 
ämnet för att till exempel i skolan bättre kunna hjälpa barnen utifrån deras egna förutsättningar. 
 
Den andra studien handlar om prosodi hos barn med CI. Prosodi är ett annat ord för språkets 
rytm och melodi. Vi vill jämföra prosodi hos svenska barn med CI med prosodi hos svenska barn 
med normal hörsel. Studien innebär att vi genomför ett prosoditest på Ert barn. Vid detta tillfälle 
tittar barnet tillsammans med en till två testledare på bilder och namnger eller pekar på dessa. Det 
tar cirka en timme och sker i enskilt rum på barnens skola eller i anslutning till eventuellt 
kontrollbesök på hörselvården. Samtalet kommer att spelas in på band för att vi ska kunna 
analysera det i efterhand. Inspelningen kommer att förvaras på logopedprogrammet i Linköping. 
Ingen annan användning av inspelningen kommer att ske. 
 
Resultaten från testningarna behandlas konfidentiellt och det kommer inte att vara möjligt att 
härleda något enskilt barns prestation i den slutgiltiga uppsatsen. Ni har rätt att tacka nej eller ta 
tillbaks Ert medgivande om Ni inte vill delta och detta får inga som helst konsekvenser för Er 
fortsatta kontakt med Tal- eller Hörselvården. Ni behöver heller inte motivera varför Ni väljer att 
inte delta. Studierna ingår som mindre delar i ett forskningsprojekt om barn och CI. Arbetet i 
forskningsprojektet sker i samarbete med universiteten i Lund och Göteborg och på KTH i 
Stockholm. Projektet är godkänt av den regionala etikprövningsnämnden i Linköping. 
 
Vi kommer att kontakta Er per telefon efter att Ni mottagit detta brev. Ni har då möjlighet att 
ställa frågor till oss. Om Ni är intresserade av att vara med kommer vi att kontakta barnets skola 
och komma överens om tid och plats. För att Ert barn ska kunna delta i våra studier behöver vi 
Ert skriftliga medgivande. Om Ni godkänner att Ert barn deltar skulle Vi också vilja ta del av 
information i barnets journaler som rör följande aspekter: hur länge barnet varit dövt innan CI, 
hur länge barnet haft CI, vilken typ av CI barnet har, implantationsålder och barnets 
hörselförmåga med CI.  
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Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta någon av oss.  
 
Med vänliga hälsningar 

 
Ansvariga för uppföljningsstudien gällande kognitiva och språkliga förmågor hos barn med CI: 
 
 
 
 
Katri Lepikkö, student  Sara Lundqvist, student  
mail:xxx   mail:xxx 
 
 
Handledare:    Handledare:   Handledare: 
Malin Wass   Björn Lyxell  Karin Ebrelius-Nilsson 
FM, doktorand  Professor  Leg. logoped 
    
 
 
Ansvariga för studien gällande prosodisk förmåga hos barn med CI:  
 
 
 
 
Anna Fandén, student Åsa Hellstadius, student   Julia McTaggart, student 
mail:xxx  mail:xxx   mail:xxx 
 
 
Handledare:    Handledare:  
Christina Samuelsson  Björn Lyxell 
Leg. Logoped. Med. Dr.  Professor 
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Hej! 
 
Vi är tre studenter som läser vår sista termin på logopedprogrammet i Linköping. Denna termin 
kommer vi att skriva vår magisteruppsats och det är med anledning av detta vi kontaktar er. 
Syftet med vår uppsats är att undersöka prosodisk förmåga hos svenska barn med Cochlea 
Implantat (CI). Prosodi är ett annat ord för språkets rytm och melodi. Vi vill jämföra prosodi hos 
svenska barn med CI med prosodi hos svenska barn med normal hörsel. För att vi ska kunna 
göra det behöver vi träffa barn med normal hörsel. Vår förhoppning är att ert barn kan vara med 
i studien. För att ert barn ska kunna delta i studien krävs att barnet inte är tvåspråkigt eller har 
någon känd språk- eller utvecklingsstörning eller läs- och skrivsvårigheter. Testningen innebär att 
vi genomför ett prosoditest på ert barn under skoltid. Vi kommer att titta på och prata om olika 
bilder tillsammans med ert barn. Testproceduren kommer att genomföras i ett avskilt rum med 
två logopedstudenter närvarande. Tillfället är beräknat till ca en timme per barn. Samtalet 
kommer att spelas in på band för att vi ska kunna analysera det i efterhand. Inspelningen kommer 
att förvaras på logopedprogrammet i Linköping. Ingen annan användning av inspelningarna 
kommer att ske. Barnet kommer inte att kunna identifieras i det slutgiltiga materialet. För att ert 
barn ska kunna delta i vår studie av prosodisk förmåga hos svenska barn med CI behöver vi ert 
skriftliga medgivande. 
 
Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta någon av oss.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Åsa Hellstadius    Julia McTaggart   Anna Fandén 
mail:xxx  mail:xxx    mail:xxx  
 
 
 
Handledare:    Handledare:  
Christina Samuelsson  Björn Lyxell 
Leg. Logoped   Professor 
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Gällande studie av prosodisk förmåga hos barn med Cochlea Implantat (CI) inom ramen för D-
uppsats för logopedprogrammet i Linköping, 2008.  
 
 
 
 
 
Jag har läst ovanstående information och vill låta mitt barn delta i studien. Jag är medveten om att 
jag när som helst kan avbryta undersökningen utan att det påverkar eventuella kontakter med 
logoped. Detta medgivande lämnas till klassföreståndaren. 
 
 
 
 
 
 
 
Barnets namn: _____________________________________________________________  
 
 
Ort och datum:_____________________________________________________________
       
 
Målsmans 
namnteckning:_____________________________________________________________ 
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Logopedprogrammet 
Linköpings Universitet     2008-01-25 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är tre studenter som läser vår sista termin på logopedprogrammet i Linköping. Denna termin 
kommer vi att skriva vår magisteruppsats och det är med anledning av detta vi kontaktar er. 
Syftet med vår uppsats är att undersöka prosodisk förmåga hos svenska barn med Cochlea 
Implantat (CI). Prosodi är ett annat ord för språkets rytm och melodi. Vi vill jämföra prosodi hos 
svenska barn med CI med prosodi hos svenska barn med normal hörselutveckling. För att vi ska 
kunna göra det behöver vi träffa barn med normal hörsel och öva vårt testförfarande på. Vi söker 
barn till en förstudie inom ramen för vår studie och vår förhoppning är att ert barn vill delta. 
Undersökningen innebär att vi genomför ett prosoditest på ert barn under skoltid. I testningen 
kommer vi att titta på och prata om olika bilder tillsammans med ert barn. Barnet kommer även 
att få sätta ihop små delar till större mönster som en del i Blockmönstertest. Testproceduren 
kommer att genomföras i ett avskilt rum med två logopedstudenter närvarande. Testningen är 
beräknad till ca en timme per barn. Samtalet kommer att spelas in på band för att vi ska kunna 
analysera det i efterhand. Röstinspelningen är konfidentiell och kommer att förvaras på 
Talvårdsavdelningen i Linköping. Ingen annan användning av inspelningarna kommer att ske. 
För att ert barn ska kunna delta i vår förstudie av prosodisk förmåga hos svenska barn med CI 
behöver vi ert skriftliga medgivande. 
 
Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta någon av oss.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Åsa Hellstadius     Julia McTaggart   Anna Fandén 
mail:xxx     mail:xxx   mail:xxx  
 
 
 
Handledare:    Handledare:  
Christina Samuelsson  Björn Lyxell 
Leg. Logoped Med. Dr.  Professor   
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Gällande förstudie av prosodisk förmåga hos barn inom ramen för D-uppsats för 
logopedprogrammet i Linköping, 2008.  
 
 
 
 
 
Jag har läst ovanstående information och vill låta mitt barn delta i undersökningen. Jag är 
medveten om att jag när som helst kan avbryta undersökningen. Detta medgivande lämnas till 
 
 
__________________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
Barnets namn: _____________________________________________________________  
 
 
Ort och datum:_____________________________________________________________
       
 
Målsmans 
namnteckning:_____________________________________________________________ 
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Prosoditest 

 

Deltest 1 

Inledande samtal där barnet får svara på frågor, exempelvis Vad heter du i efternamn? Varför ska man 

inte leka på gatan?  Barnet får sedan se en bild på ett hus och berätta vad som är konstigt på bilden. 

Uppgifterna är delvis hämtade ur Holmberg, E. och Sahlen, B. (1986) Neurolingvistisk 

undersökningsmodell för språkstörda barn (NELLI). Utifrån konversationen bedöms barnets 

produktion utifrån 0-1-2 skala där 0 motsvarar icke avvikande och 2 motsvarar mycket avvikande.  

 

Deltest 2 

Modifierad version av Fonemtest för FORSS- projektet (Hellqvist, 1984). Barnet benämner 

målord med olika accenter och betoningar samt med varierande antal stavelser. Antalet 

konsonanter räknas i målorden och en poäng ges för varje korrekt producerad konsonant. 

Utifrån detta resultat beräknas procent korrekt producerade konsonanter enligt analysmetoden 

PCC. Analysmetoden PCC beräknas enligt följande formel: antal korrekt producerade 

konsonanter / antal korrekt+ antal inkorrekt producerade konsonanter = * 100 vilket ger ett 

värde för PCC (Schriberg & Kwiatkowski, 1982).  

 

Deltest 3 

Deltest 3 är utbytt mot nonordsrepetition ur ett svenskt databaserat testbatteri, Sound 

Information Processing System, SIPS (Wass, Ibertsson, Sahlén, Lyxell, Hällgren & Larsby, 2005). 

En inspelad röst presenterar nonord som barnet ombeds repetera (Reuterskiöld-Wagner, Sahlén 

& Nyman, 2005). Korrekt återgivet ord, rätt ordaccent samt rätt antal stavelser ger vardera en 

poäng. 

 

Deltest 4 

Testar barnets förmåga att producera varierande vokallängd. Uppgifter hämtade ur Andersson, 

Clifford & Fransson (1982). Testledaren ställer ledande frågor, exempelvis ”Vad gör bagaren?” och 

” Han kör bakåt, vad gör man då?”, med de förväntade svaren baka respektive backa. Ett poäng ges 

för varje korrekt producerat ordpar med varierande vokallängd.  

 

 

 



                                                                                            

 

 

Deltest 5 

Barnet ska producera skillnad mellan sen och tidig betoning, exempelvis banan (bil-) och banan 

(frukt), samt en- och flerstaviga ord med sen betoning, exempelvis lätt och toalett. Uppgifterna 

hämtade ur Andersson et al. (1982). En poäng ges för varje betoningspar som produceras 

korrekt. 

 

Deltest 6 

Testar barnets produktion av pluralformer. Testledaren och barnet tittar på bilder och testledaren 

säger ”Här är en penna. Här är tre…”, barnet förväntas producera ordet ”pennor”. En poäng för 

varje korrekt producerad pluralform. Uppgifterna är hämtade ur Leonard (1991). 

 

Deltest 7 

Med bildstöd testas om barnet kan producera skillnad mellan ordaccent 1, exempelvis stégen och 

ordaccent 2, exempelvis stègen. En poäng ges för varje accentpar som produceras korrekt. 

Uppgifterna är hämtade ur Leonard (1991). 

 

Deltest 8 

Testar om barnet producerar kopula. Testledaren och barnet tittar på en bild och testledaren ger 

en modellmening, exempelvis ”Blomman e röd men…”, barnet förväntas producera en svarsmening 

som passar med bilden och innehåller kopula. I detta fall är den korrekta svarsmeningen ”bollen e 

blå”. Om barnet inte ger en korrekt produktion av svarsmeningen ger testledaren meningen i sin 

helhet. Hela uppgiften tas sedan om för att undvika direktrepetition. En poäng ges för varje 

svarsmening som innehåller kopula och rätt antal stavelser. Uppgifterna hämtade ur Leonard 

(1991). 

 

Deltest 9 

Testar obestämd artikel- bestämd form. Testledaren och barnet tittar på en bild och testledaren 

ger en modellmening, ”Här är en hund och..”, barnet förväntas producera en svarsmening som 

passar till bilden, ”här är en pojke”.  Testledaren kan ta om meningen i sin helhet och göra om 

uppgiften om barnet inte har uppfattat uppgiften korrekt (Leonard, 1991). En poäng ges om 

barnet producerar rätt obestämd artikel – bestämd form. Uppgifterna hämtade ur Leonard 

(1991). 

 



                                                                                            

 

 

Deltest 10 

Testar om barnet tillägnat sig skillnad mellan verbpartikel och prepositionsfras. Testledaren säger 

först två meningar med skillnad i fokal accent, exempelvis a) ”Mannen SKJUTER på en bil” b) 

”Mannen skjuter PÅ en bil”. Barnet promptas sedan att producera rätt mening till rätt bild, 

exempelvis med frågor som ”Vad gör den här mannen?”. Barnet får en poäng för varje korrekt 

producerad skillnad mellan två meningar. Uppgifterna hämtade ur Dravins (1990). 

 

Deltest  12 

Barnets narrativa förmåga testas utifrån en film om Pingu. Filmen visas två gånger, först tittar 

barnet på filmen med ljud och sedan stängs ljudet av och barnet ombeds berätta vad som händer 

på filmen. Om barnet är tyst i mer än fem sekunder frågar testledaren barnet vad som händer. 

Narrativ förmåga bedöms utifrån 0-1-2 skala där 0 motsvarar icke avvikande och 2 motsvarar 

mycket avvikande. Idén hämtad ur Dollaghan, Campbell & Tomlin (1990). 

 


