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Abstract 

A Cochlear implant (CI) is a technical device given to individuals with severe to profound 

hearing impairment/deafness. CI can provide children with increased possibilities to develop 

cognitive and linguistic abilities. The purpose of this study was to investigate the development 

of cognitive and linguistic abilities in children with CI. This study is part of a longitudinal 

study previously carried out in 2007 and 2008. The participants were seven children with CI 

between the ages of 8;8 and 14;5. Comparisons were made both between the performances of 

the children with CI 2007, 2008 and 2009 and between the performances of the children with 

CI and the reference group of children with normal hearing. The result demonstrated that the 

children with CI showed a positive development of visuo-spatial and complex working 

memory as well as the decoding part of reading. This pattern of development was not seen in 

tests of phonological representations, phonological working memory, receptive vocabulary 

and reading comprehension. The poor development of phonological representations may be 

related to the poor development of phonological working memory and receptive vocabulary. 

Despite difficulties with phonological processing a positive development of the decoding 

abilities was seen. This pattern of development was not seen in reading comprehension which 

could be due to higher demands on working memory and receptive vocabulary. A thorough 

assessment of the strengths and weaknesses of each individual child should always be carried 

out. 
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Sammanfattning 

Cochleaimplantat (CI) är ett tekniskt hjälpmedel som ges till personer med dövhet eller grav 

hörselnedsättning. Ett CI kan hos barn ge en möjlighet till ökad utveckling av kognitiva och 

språkliga förmågor. Syftet med föreliggande studie var att undersöka utvecklingen av 

kognitiva och språkliga förmågor hos barn med CI. Studien är en del av en longitudinell 

studie som tidigare genomförts 2007 och 2008. Deltagarna var sju barn med CI mellan 8;8 

och 14;5 år. Jämförelser gjordes mellan prestationerna hos barnen med CI 2007, 2008 och 

2009 samt mellan prestationerna hos barn med CI och normalhörande barn. Resultatet visade 

att barnen med CI hade en positiv utveckling av prestationerna i test av visuospatialt och 

komplext arbetsminne samt läsningens avkodningsdel. Samma tydliga positiva utveckling 

sågs inte av fonologiska representationer, fonologiskt arbetsminne, receptivt ordförråd samt 

läsförståelse. Den utplanande utvecklingen av fonologiska representationer kan vara en 

anledning till avsaknaden av positiv utveckling av fonologiskt arbetsminne och receptivt 

ordförråd.  Trots brister i fonologisk bearbetning kan barn med CI ha en positiv utveckling av 

läsning när det gäller avkodning. Samma tydliga positiva utveckling sågs inte av läsförståelse 

vilket kan bero på högre krav på arbetsminne och receptivt ordförråd. En grundlig utredning 

av varje barn bör göras för att upptäcka individuella styrkor och svagheter.  
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föräldrar som gav medgivande till barnens deltagande. Personalen på barnens skolor tackas 

för det trevliga bemötandet och för att vi fick låna er och barnens tid. Ett tack går även till de 

barn som ingick i pilottestningen och till personalen på deras skolor. 

Vi vill tacka logoped Karin Ebrelius-Nilsson på Talvården, Universitetssjukhuset i 

Linköping, för ditt engagemang och din hjälp med att kontakta barnen och deras föräldrar 

samt logoped Lena Asker-Árnasson för ditt stöd vid rättning. Vi vill även tacka Malin Wass, 
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Inledning 

Cochleaimplantat (CI) är ett tekniskt hjälpmedel vid dövhet eller grav hörselnedsättning 

(Loizou, 1999). Sedan 90-talet ges det inte bara till vuxna med förvärvad hörselnedsättning 

utan även till barn med medfödd eller tidigt förvärvad hörselnedsättning (Bixo, 1999). Ett CI 

ger tillgång till auditiv information vilken i sin tur ger barnen möjlighet till en ökad utveckling 

av kognitiva och språkliga förmågor (Geers, 2003). Barn med CI är en heterogen grupp med 

olika förutsättningar, till exempel ålder vid implantation, vilket är en faktor som påverkar den 

nytta barnet kan dra av sitt implantat (Cooper, 2006; McDonald Connor & Zwolan, 2004).   

Hörselintrycken som ett CI ger är dock annorlunda än vid normal hörsel. Detta kan leda till 

att barn med CI får vissa svårigheter att bearbeta språklig information (Andersson, 2001). 

Tidigare forskning har visat att svårigheterna främst handlar om att bearbeta fonologisk 

information (Lyxell et al., 2008; Wass et al., 2008). Det finns få tidigare studier om 

utvecklingen av kognitiva och språkliga förmågor över tid hos barn med CI.  Longitudinella 

studier kan ge svar på om utvecklingen hos barn med CI enbart är försenad eller om den följer 

ett annat mönster än hos normalhörande. Detta är värdefull information i det kliniska arbetet 

då det kan ge indikationer om vilket stöd barn med CI behöver. 

Syftet med föreliggande studie är därför att undersöka utvecklingen av kognitiva och 

språkliga förmågor hos barn med CI i ett longitudinellt perspektiv.    

Bakgrund 

Cochleaimplantat 

Cochleaimplantat (CI) är ett hjälpmedel som ges till personer med dövhet eller grav 

hörselnedsättning i de fall då hörapparat bedöms inte kunna ge tillräckligt stöd. Implantatet 

ger elektriska impulser till hörselnerven och detta ger individen en möjlighet att uppfatta ljud 

(Loizou, 1999). CI består av yttre delar och inopererade delar. De yttre består av en mikrofon 

och en talprocessor som sätts runt örat som en hörapparat samt en radiosändare som är fäst på 

huvudet. Radiosändaren överför ljudet till en inopererad mottagare som i sin tur leder signalen 

till öronsnäckan (cochlea) där elektroder förts in (Bixo, 1999). I en frisk öronsnäcka finns 

hårceller som för över ljudsignalen till hörselnerven. De hårceller som är placerade vid basen 

av snäckan reagerar på diskantljud och de som är placerade vid toppen av snäckan reagerar på 

basljud. Vid sensorineural hörselnedsättning är ofta hårcellerna skadade men nervfunktionen 

är oftast bevarad. Elektroderna i implantatet kan då fylla den funktion som hårcellerna har i 

ett friskt öra (Loizou, 1999). Hörupplevelsen blir dock på detta sätt inte lika nyanserad som 
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hos en normalhörande person då alla fina akustiska detaljer inte kan förmedlas genom ett CI 

(Pisoni et al., 2008).  

Från början opererades främst vuxna som blivit döva senare i livet, men på 90-talet började 

även barn med medfödd eller tidigt förvärvad hörselnedsättning att opereras (Bixo, 1999). 

Åldern vid implantatets insättning har sjunkit och idag opereras barn som är yngre än 12 

månader (Osberger, McConkey Robbins & Trautwein, 2006). 

Barnen med CI är en mycket heterogen grupp och många olika faktorer påverkar vilken 

nytta barnet kan få av implantatet. Några av dessa faktorer är ålder vid implantationen, 

kvarvarande hörsel, pre- eller postlingualt implantat, den centrala hörselprocessen, kognitiv 

och språklig förmåga, kommunikationsmetod (tal och teckenspråk eller bara tal), motivation 

samt faktorer i omgivningen som till exempel familj och skola (Cooper, 2006; McDonald 

Connor & Zwolan, 2004). Heterogeniteten i gruppen barn med CI innebär svårigheter att tolka 

resultat från studier på gruppnivå. 

Språklig bearbetning 

Språkliga förmågor utvecklas i samspel med, och är beroende av, en rad kognitiva faktorer 

som till exempel arbetsminne (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). Nedan följer en 

beskrivning av den språkliga bearbetningen hos personer med normal hörsel och hur den 

språkliga bearbetningen påverkas hos barn med CI. Fokus ligger på bearbetningen av fonologi 

som är språkets ljudsida. För att belysa den fonologiska bearbetningen presenteras en 

beskrivning av det sensoriskt-perceptuella systemet, fonologiska representationer och 

arbetsminnessystemet. 

Sensoriskt-perceptuella systemet 

Detta system innehåller både en auditiv och en visuell kanal och här sker en första analys av 

den akustiska eller visuella språksignalen (Andersson, 2001). Vid användning av ett 

cochleaimplantat blir den auditiva signalen inte lika fullständig som vid hörsel med ett friskt 

hörselorgan. Hörselorganet får inte samma specifika information om språkljudets akustiska 

uppbyggnad (Andersson, 2001). Den elektriska signalen kan av de flesta tolkas som tal men 

den akustiska och fonologiska informationen i talvågen blir inte lika detaljerad (Pisoni et al., 

2008). Barn med CI saknar, på grund av sin hörselnedsättning, oftast den tidiga auditiva 

stimulans som normalhörande barn får. Enligt Pisoni et al. (2008) kan brist på tidig auditiv 

stimulans leda till en omorganisering i hjärnan vilket i sin tur kan leda till att utvecklingen av 

kognitiv och språklig bearbetning blir avvikande.  
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Fonologiska representationer 

I långtidsminnet finns det mentala lexikonet som innehåller fonologiska, semantiska och 

ortografiska representationer av ord. Dessa representationer står i relation till varandra 

(Andersson, 2001). Fonologiska representationer är ljudbilder kopplade till ord. I början av 

språkutvecklingen lagras ord som fonologiska helheter. Dessa blir under utvecklingens gång 

mer och mer analyserade och representationerna segmenteras och lagras då även på stavelse- 

och fonemnivå (Claessen, Heath, Fletcher, Hogben & Leitao, 2009).  

Baddeley, Gathercole och Papagno (1998) menar att arbetsminnet är betydelsefullt för 

utvecklingen av de fonologiska representationerna. Den fonologiska loopen lagrar tillfälligt 

nya ljudbilder så att långvariga fonologiska representationer av ord kan lagras i 

långtidsminnet.   

Enligt Andersson (2001) kan en nedsatt auditiv signal leda till ofullständiga fonologiska 

representationer i långtidsminnet. De annorlunda hörselintryck som ett CI ger kan leda till 

svårigheter att uppfatta alla fina akustiska och fonologiska detaljer i språkljuden (Pisoni et al., 

2008). En konsekvens av detta skulle kunna bli att representationerna inte blir tillräckligt 

segmenterade, det vill säga att alla ingående fonem i ett ord inte är analyserade. En annan 

konsekvens skulle kunna bli att representationerna inte blir tillräckligt distinkta vilket innebär 

att kvaliteten på de olika fonemrepresentationerna blir bristfällig. Detta kan leda till 

svårigheter att skilja representationerna åt på ett effektivt sätt (Andersson, 2001).  

Lyxell et al. (2008) studerade de fonologiska representationerna hos barn med CI och fann 

att de presterade sämre än normalhörande barn. Detta fann även Andersson och Thuresson 

Muhrman (2007). I föreliggande studie testas de fonologiska representationerna med testen 

nonordsdiskrimination, fonologiska representationer och orddiskrimination. 

Arbetsminnessystemet 

Arbetsminnet är den del av minnet där information tillfälligt lagras och bearbetas. Enligt 

Baddeley (2003) består arbetsminnet av fyra komponenter; den fonologiska loopen, det 

visuospatiala skissblocket, den episodiska bufferten samt den centrala exekutiven. 

Den fonologiska loopen bearbetar fonologisk information och består i sig av två delar, ett 

tillfälligt lager och en auditiv repetitionsloop. Det tillfälliga lagret kan hålla fonologisk 

information i några sekunder. Om informationen inte ska försvinna måste den bearbetas i 

repetitionsloopen. I repetitionsloopen omkodas även visuell information till fonologisk 

information (Baddeley, 2003). I föreliggande studie kallas hädanefter den fonologiska loopen 
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för det fonologiska arbetsminnet. Det fonologiska arbetsminnet testas i föreliggande studie 

med testet nonordsrepetition. 

Det visuospatiala skissblocket sammanför visuell, spatial och i vissa fall kinestetisk 

information och lagrar den tillfälligt. Det har visat sig troligt att det visuospatiala skissblocket 

är involverat i den språkliga bearbetningen vid läsning genom att ha kontroll över våra 

ögonrörelser och över texten vi läser (Baddeley, 2003). I föreliggande studie testas det 

visuospatiala skissblocket med testet matrismönster. 

Den episodiska bufferten sammanfogar information från olika komponenter, både från 

arbetsminnet (visuell och auditiv) och från långtidsminnet till helheter som lagras tillfälligt 

(Baddeley, 2003).  

Den centrala exekutiven är den komponent som styr arbetsminnet genom att rikta 

uppmärksamheten. De exekutiva processerna har stor betydelse för en individs komplexa 

arbetsminne. Det komplexa arbetsminnet är den process då information samtidigt ska lagras 

och bearbetas. Denna information kan vara både visuell och/eller fonologisk (Baddeley, 

2003). I föreliggande studie testas det komplexa fonologiska arbetsminnet med testet 

satsifyllnad och återgivning.  

Arbetsminnet hos barn har inte samma kapacitet som hos en vuxen (Gathercole, Pickering, 

Ambridge & Wearing, 2004). Gathercole et al. (2004) har en teori om att mycket små barns 

arbetsminne inte är differentierat utan att de använder sig av en mer generell kapacitet som 

den centrala exekutiven och att de olika delarna inte utvecklas förrän senare. Enligt Alloway, 

Gathercole och Pickering (2006) finns arbetsminnets olika delar tillgängliga vid fyra års ålder. 

Efter det sker en linjär utveckling av de olika komponenterna fram till tonåren (Gathercole et 

al., 2004).  

Gathercole et al. (2004) menar att det inte sker någon spontan repetition i arbetsminnet före 

sju års ålder. Innan dess skulle det fonologiska arbetsminnet endast bestå av det tillfälliga 

lagret. En anledning till att arbetsminnets kapacitet ökar med åldern kan vara att 

bearbetningshastigheten av information ökar och därmed gör det möjligt att med snabbare 

hastighet repetera språklig information i det fonologiska arbetsminnet (Kail, 1997). 

Enligt Gathercole, Service, Hitch, & Martin (1997) stöds utvecklingen av det fonologiska 

arbetsminnet av långtidsminnet då det kan finnas ett ömsesidigt förhållande mellan 

fonologiskt arbetsminne och redan etablerade representationer i långtidsminnet. Ökad ålder 

leder till fler och förbättrade fonologiska representationer vilket i sin tur skulle kunna bidra 

till arbetsminnets utveckling. 
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Den centrala exekutiven fortsätter att utvecklas upp i tonåren (Gathercole et al., 2004). 

Denna komponent har stor betydelse för det komplexa arbetsminnet som innebär att 

information både lagras och bearbetas (Baddeley, 2003). Enligt Barrouillet, Vergauwe, 

Gaillard, Gavens och Camos (2009) sker snabba uppmärksamhetsbyten mellan lagring och 

bearbetning för att minnen inte ska mistas under bearbetningen då uppmärksamhet inte kan 

hållas på mer än en komponent i taget. Denna förmåga blir effektiv först vid ungefär sju års 

ålder och utvecklas vidare under barndom och tonår.  

Flera studier har visat att barn med CI har sämre kapacitet än barn med normal hörsel när 

det gäller det fonologiska arbetsminnet. Burkholder och Pisoni (2003) testar det fonologiska 

arbetsminnet genom att undersöka så kallat ”digit span”, det vill säga förmågan att repetera en 

sekvens av siffror. Att repetera siffror i rätt ordning testar förmågan att lagra information 

tillfälligt. Enligt Burkholder och Pisoni har barn med CI ett kortare ”digit span” än barn med 

normal hörsel. Wass et al. (2008) undersökte det fonologiska arbetsminnet hos barn med CI 

med hjälp av nonordsrepetition och såg att de låg på en lägre nivå jämfört med normalhörande 

barn. Liknande resultat sågs i studien av Andersson och Thuresson Muhrman (2007) och i 

studien av Lepikkö och Lundqvist (2008). Minneskapaciteten varierar mycket mellan olika 

individer med CI. I en studie av Dillon, Cleary, Pisoni och Carter (2004) undersöktes 

förmågan att repetera nonord hos åtta- och nioåriga barn och resultatet varierade mellan 8 % 

och 76 %. Anledningar till att barn med CI får sämre fonologiskt arbetsminne än 

normalhörande skulle kunna vara en avvikande utveckling av de fonologiska förmågorna som 

beror på den brist på auditiv stimulans som barn med CI har innan implantationen och den 

avvikande ljudsignalen som de får med sitt CI (Burkholder & Pisoni, 2003; Ibertsson, 

Willstedt-Svensson, Radeborg & Sahlén, 2008).  

Både Burkholder och Pisoni (2003) och Wass et al. (2008) undersökte även det komplexa 

arbetsminnet. De förstnämnda använde sig av repetition av siffror baklänges, Wass et al. av 

satsifyllnad och återgivning. I båda studierna visar det sig att barn med CI presterar sämre än 

normalhörande barn. Samma resultat sågs i studien av Andersson och Thuresson Muhrman 

(2007).  

Vid jämförelse av fonologiskt arbetsminne och komplext arbetsminne ligger barn med CI 

närmare normalhörande barns resultat vid test av komplext arbetsminne enligt Wass et al. 

(2008). Samma studie visar på en korrelation mellan fonologiskt arbetsminne och komplext 

arbetsminne hos barn med CI vilket inte hittades hos barn med normal hörsel. Dock fann 

Alloway, Gathercole, Willis och Adams (2004) i sin studie att det komplexa arbetsminnet är 

beroende av det fonologiska abetsminnet vid lagring av information. Att barn med CI 
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presterar sämre än normalhörande i test av det komplexa arbetsminnet skulle därmed kunna 

bero på att deras fonologiska arbetsminne har brister. 

Enligt Wass et al. (2008) presterar barn med CI lika bra som normalhörande barn när det 

gäller test av det visuospatiala arbetsminnet. Detta stämmer överens med resultatet i studien 

av Lepikkö och Lundqvist (2008). Dock fann Cleary, Pisoni och Geers (2001) i sin studie att 

barn med CI presterade sämre än normalhörande på visuospatialt test. I deras testning fanns 

dock möjligheten att använda sig av språklig hjälp för att lösa uppgiften.  

Receptivt ordförråd 

Det receptiva ordförrådet innefattar alla ord som det finns en förståelse för till skillnad från 

det expressiva ordförrådet som enbart innehåller de ord som aktivt produceras (Bishop, 1997). 

För att få förståelse av ett ord måste en fonologisk representation kopplas samman med en 

semantisk representation av ordet i långtidsminnet. Den fonologiska representationen behöver 

dock inte vara lika väletablerad för att ingå i det receptiva ordförrådet som i det expressiva 

ordförrådet (Bishop, 1997). Det leder till att det receptiva ordförrådet är större än det 

expressiva (Håkansson, 1998). Mellan 18 månader och sex års ålder lär sig barn ungefär nio 

ord per dag. När de kommit upp i sex års ålder har barn ett receptivt ordförråd på ungefär 

14 000 ord (Bishop, 1997).  

Hos små barn lagras orden som fonologiska helheter. Under utvecklingens gång upptäcker 

barnet ordens mindre enheter och börjar att mer och mer analysera och lagra representationer 

även på fonemnivå. Detta bidrar till att ordförrådet kan utvecklas markant vilket avspeglar sig 

i den så kallade ordförrådsspurten som infaller runt 1 ½–2 års ålder (Strömqvist, 2003).  

Det finns stora individuella skillnader i ordförrådets storlek och i hur snabbt barn lär sig 

nya ord. Enligt Gathercole & Baddeley (1989) kan de här skillnaderna bero på skillnader i 

arbetsminneskapacitet. De fann i sin studie ett positivt samband mellan ordförrådets storlek 

och fonologiskt arbetsminne och enligt Baddeley, Papagno och Vallar (1988) har det 

fonologiska arbetsminne stor betydelse för att utveckla ordförrådet. Det fonologiska 

arbetsminnet lagrar tillfälligt nya ljudbilder så att fonologiska representationer av ord kan 

lagras i långtidsminnet och kopplas till semantiska representationer (Baddeley et al., 1998).  

Enligt Gathercole et al. (1997) kan det finnas ett ömsesidigt förhållande mellan fonologiskt 

arbetsminne och det redan lagrade ordförrådet. De menar att representationerna i 

långtidsminnet kan stärka bearbetningen i arbetsminnet. Därmed skulle ett befintligt ordförråd 

kunna stärka inlärningen av nya ord då det finns mer fonologisk information att koppla det 

nya ordet till. 
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Förutom barnets biologiska förutsättningar så betyder även det språkbruk och 

kommunikationsmönster som finns i barnets omgivning mycket för utvecklandet av språk och 

ordförråd (Strömqvist, 2003). Längre fram i utvecklingen spelar även läsvanor en stor roll i 

ordförrådsutvecklingen (Gathercole, Service, Hitch, Adams & Martin, 1999). I föreliggande 

studie testas det receptiva ordförrådet med PPVT-III (Peabody Picture Vocabulary Test). 

Lepikkö och Lundqvist (2008) såg i sin studie att barn med CI presterar sämre än 

normalhörande barn på test av receptivt ordförråd. De såg även att utvecklingen av det 

receptiva ordförrådet under ett års tid generellt var svag hos barnen med CI. Även i andra 

studier (Fagan, Pisoni, Horn & Dillon, 2007; Young & Killen, 2002) har barn med CI 

presterat sämre än normalhörande barn vid testning av det receptiva ordförrådet.  

Nedsatt perception och nedsatt fonologiskt arbetsminne kan leda till bristfälliga 

fonologiska representationer (Andersson, 2001) och därmed brister i ordförrådet (Bishop, 

1997). Då barn med CI har brister i perception och fonologiskt arbetsminne (Burkholder & 

Pisoni, 2003; Lyxell et al., 2008) kan det vara anledningen till att de har brister i sitt 

ordförråd. Dock visade det sig i studien av Fagan et al. (2007) att tre av barnen presterade i 

nivå med eller något över normalhörande barns medelvärde. Dessa barn presterade i nivå med 

normalhörande på alla test som ingick i studien.  

Enligt McDonald Connor, Craig, Raudenbush, Heavner & Zwolan (2006) har ålder vid 

implantation av CI en stor betydelse för utvecklingen av ordförråd. Ju tidigare barnen i deras 

studie fick sitt implantat desto mer omfattande var utvecklingen av deras ordförråd. Barnen 

som fått sitt implantat före 2,5 års ålder närmade sig generellt den utvecklingskurva av 

receptivt ordförråd som har setts hos normalhörande barn. I samma studie visade det sig även 

att oberoende av när barnen med CI fick sitt implantat så var deras ordförråd bättre än hos 

barn med hörselnedsättning som använde hörapparat. 

Läsning 

Enligt Høien och Lundberg (1999) bygger läsning på avkodning och läsförståelse. Avkodning 

innebär att mekaniskt avläsa skriften och identifiera orden. För att göra detta krävs förmågan 

att koppla bokstäver, grafem, till språkljud, fonem. Vid läsförståelse knyter läsaren texten till 

bakgrundskunskaper samt tolkar och drar slutsatser om det lästa.  

En förmåga som anses vara betydelsefull för att kunna avkoda och koppla grafem till 

fonem är fonologisk medvetenhet, det vill säga en uppmärksamhet mot språkets form och inte 

bara mot dess innehåll (Arnqvist, 2003). För att utveckla fonologisk medvetenhet krävs väl 

etablerade fonologiska representationer i långtidsminnet (Swan & Goswami, 1997). 
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Fonologisk medvetenhet utvecklas i olika stadier från medvetenhet om större till mindre 

enheter i språket. Utvecklingen går från förmågan att uppmärksamma enskilda ord till att 

uppmärksamma stavelser, ord som rimmar och slutligen till att uppmärksamma enstaka 

fonem.  I det sista stadiet har barn förmågan att till exempel kunna säga vilket ljud ett ord 

börjar eller slutar på (Arnqvist, 2003). Fonologisk medvetenhet bidrar till läsinlärningen och 

läsning kan i sin tur stödja fortsatt utveckling av den fonologiska medvetenheten (Høien & 

Lundberg, 1999).  

Vid avkodning av hela ord krävs att fonemen hålls aktiva i arbetsminnet tills hela ordet har 

avkodats så att ljuden kan sammanljudas. Finns det brister i arbetsminnesfunktionen påverkar 

detta förmågan att sammanljuda ordet (Arnqvist, 2003).  

Med ökad läsvana byggs ortografiska representationer för hela ord upp i långtidsminnet. 

Detta gör att läsningen går snabbare då varje grafem inte behöver avkodas för sig. Även om 

ordet inte behöver avkodas grafem för grafem sker fortfarande en analys av de ingående 

grafemen (Høien & Lundberg, 1999). I föreliggande studie testas avkodning med testet 

TOWRE (Test of Word Reading Efficiency). 

Läsförståelse kräver både lagring och bearbetning av information i arbetsminnet (Gray & 

McCutchen, 2006). De lästa orden i en mening måste hållas aktiva i minnet tills hela 

meningen är läst varefter meningen kan tolkas (Arnqvist, 2003).  

Vid läsförståelse hämtar läsaren tidigare bakgrundskunskaper och erfarenheter från 

långtidsminnet för att kunna bearbeta texten (Høien & Lundberg, 1999). För att kunna förstå 

meningar krävs även ett gott ordförråd och syntaktisk kunskap vilket finns lagrat i 

långtidsminnet (Høien & Lundberg 1999; McDonald Connor & Zwolan, 2004). I föreliggande 

studie testas läsförståelse med testet Woodcock. 

Tillgången till det talade språket som CI ger påverkar språkkunskaperna positivt vilket ger 

starkare läsförmågor (McDonald Connor & Zwolan, 2004). Barn med CI uppnår bättre 

läsförståelse än barn med hörselskada utan CI (Vermeulen, van Bon, Schreuder, Knoors & 

Snik, 2007). Vissa barn med CI når till och med upp till den läsnivå som finns hos hörande 

barn. Detta gäller särskilt barn som fått sitt implantat tidigt i livet (Geers, 2003). Liknande 

resultat sågs i en studie av Fagan et al. (2007) där medelvärdet av resultatet hos barn med CI 

på lästest låg inom den normala vidden hos normalhörande. Även i studien av Lyxell et al. 

(2008) sågs en hög prestation av läsförståelse hos barn med CI. Dock fann Vermeulen et al. 

(2007) att även om barnen med CI i deras studie hade bättre läsförståelse än barn med 

hörselskada utan CI så presterade de sämre än normalhörande barn. En stor del av barnen i 
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denna studie fick dock sin implantation sent och hade därmed en lång period utan 

hörselstimulans.  

Vermeulen et al. (2007) fann även att barnen med CI presterade i nivå med normalhörande 

i test av läsavkodning. Detta stämmer överens med resultatet i studien av Lepikkö och 

Lundqvist (2008). Gustafsson (2008) fann att barn med hörselnedsättning med hörapparat 

presterade sämre än normalhörande på test av läsavkodning.  

Då läsning är beroende av de fonologiska förmågorna (Høien & Lundberg 1999) och barn 

med CI har brister i dessa förmågor diskuterar Lyxell et al. (2008) att den goda läsförståelsen 

kan bero på att barn med CI använder sig av en annan, mer ortografiskt baserad, lässtrategi än 

normalhörande.  

Barn med CI och forskningsmetod 

Då barnen med CI är en liten och mycket heterogen grupp uppstår svårigheter att genomföra 

studier på gruppnivå. Generella slutsatser ska dras med försiktighet då det är stor spridning på 

prestationerna och bakgrundsfaktorer (ålder vid implantation, pre- eller postlingual dövhet 

etc.) hos barnen påverkar i varierande grad. Studier på gruppnivå kan ändå ge indikationer av 

hur språkliga och kognitiva förmågor påverkas och utvecklas hos barn med CI. Föreliggande 

studie genomförs därför dels som gruppstudie och dels som en multipel fallstudie. Resultatet i 

föreliggande studie bör ses mer deskriptivt än slutgiltigt.    

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka utvecklingen av kognitiva och språkliga 

förmågor hos barn med CI i ett longitudinellt perspektiv. Prestationer i föreliggande studie 

jämförs med prestationer 2007 och 2008.  De frågeställningar som studien utgick ifrån var: 

 

 Hur presterar barn med CI i jämförelse med normalhörande i test av fonologiska 

representationer, arbetsminne, receptivt ordförråd samt läsning? 

 

 Hur ser utvecklingen ut av fonologiska representationer, arbetsminne, receptivt 

ordförråd samt läsning hos barn med CI? 
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Metod 

Deltagare 

Föreliggande studie är en del av en longitudinell studie som har genomförts två gånger 

tidigare, Andersson och Thuresson Muhrman (2007) och Lepikkö och Lundqvist (2008). 

Urvalet var de åtta barn med CI som deltog 2008 som även deltog 2007. Av dessa åtta barn 

valde ett barn att inte delta. Fyra av barnen var pojkar och tre var flickor. Barnen var mellan 

8;8 och 14;5 år gamla vid testtillfället, medelålder 10;6 och medianålder 9;1. Det ursprungliga 

urvalet gjordes av ansvarig logoped utifrån givna exklusions- och inklusionskriterier. Dessa 

var följande: ”Barn som av logoped bedömdes ha hereditet för språkstörning eller en allmänt 

försenad utveckling togs ej med i studien. Även barn med tvåspråkig bakgrund uteslöts. 

Tvåspråkighet i form av talad svenska och teckenspråk eller tecken som stöd utgjorde dock 

inget hinder. Ej heller inneröremissbildningar var skäl för uteslutning” (Andersson & 

Thuresson Muhrman, 2007, s 11). Deskriptiv data över deltagarna presenteras i tabell 1. 

Taluppfattning är testat med en- eller tvåstaviga ord. Om det är en eller två stavelser redovisas 

inom parentes i tabellen. Vid två CI, samt i det fall då barnet har hörapparat på det ena örat, 

presenteras båda öronens taluppfattning tillsammans. Vid ett CI presenteras taluppfattningen 

för det öra som har CI. 

 

Tabell 1 

Deskriptiva data över barnen med CI, siffra inom parentes visar om taluppfattningstestet var 

en- eller tvåstavigt 

Skol-

klass               

År 

Ålder vid 

diagnos 

(mån) 

Antal 

CI 

Ålder vid 

inkoppling av 

första CI  

(år;mån) 

Pre-

/postlingual 

dövhet* 

Kommuni- 

kation 

Taluppfatt- 

ning 

1 Nyfödd 2 2;10 Prelingualt Tal +tecken som stöd 84 % (2) 

2 Ca12 2 2;5 Prelingualt Tal +teckenspråk 96 % (2) 

2 Ca 12 1
** 

3;9 Prelingualt Tal +teckenspråk 68 % (2) 

2 Ca 30 2 3;8 Postlingualt Tal +teckenspråk 80 % (1) 

4 Ca 30 2 3;6 Prelingualt Tal +teckenspråk 76 % (1) 

7 Nyfödd 1 3;9 Prelingualt Tal +teckenspråk 87 % (2)
*** 

8 Ca 24 1 4;8 Prelingualt Tal +teckenspråk 41 % (2) 

*Efter bedömning av logoped   **Hörapparat i ett öra   ***Test utformat för vuxna användes 
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Ansvarig logoped på talvården i Linköping kontaktade föräldrarna till de åtta barnen som 

deltog 2008 och inhämtade muntligt godkännande till att ett informationsbrev (se bilaga) 

kunde skickas ut. Några dagar efter att informationsbrevet skickats ut kontaktades föräldrarna 

på telefon av författarna och föräldrarna gav då muntligt medgivande till barnens deltagande i 

studien. De sju familjer som valde att delta i studien skickade även in ett skriftligt 

medgivande (se bilaga). Författarna kontaktade barnens skola för information och 

överenskommelse om tid för testning. En mindre gåva gavs till barnen efter testningen. 

Kontrollgrupp 

Barnen med CI i föreliggande studie jämfördes med normalhörande barn som testats i en 

tidigare studie (Wass et al., 2008). Kontrollgruppen bestod av 46 barn i skolåren 1-3. 

Normaldata från denna grupp fanns för alla test förutom testen orddiskrimination och PPVT-

III. 

Undersökningsmaterial  

De test som användes var bland annat fyra deltest ur det datorbaserade testbatteriet Sound 

Information Processing System (SIPS). SIPS är ett datorbaserat testbatteri utvecklat av Wass, 

Ibertsson, Sahlén, Lyxell, Hällgren och Larsby (2005). Det kan användas för att mäta en rad 

kognitiva och språkliga förmågor. De deltest som användes ur SIPS var matrismönster, 

nonordsrepetition, satsifyllnad och återgivning samt nonordsdiskrimination. Övriga test var 

fonologiska representationer, orddiskrimination, TOWRE, Woodcock och Peabody Picture 

Vocabulary Test (PPVT-III). Nedan följer vidare beskrivning av testen. 

Nonordsdiskrimination (Reuterskiöld-Wagner, Sahlén & Nyman, 2005) testar framförallt 

sensorisk-perceptuell förmåga och fonologiska representationer genom att barnet avgör om 

två upplästa nonord är lika eller inte. Nonorden skiljer sig åt med endast ett fonem, till 

exempel glyvå-glypå. 

Fonologiska representationer (Wass et al., 2009) testar fonologiska representationer i 

långtidsminnet genom att barnet avgör om en inspelad röst på datorn uttalar ett ord rätt eller 

fel. Ordet läses upp fem gånger varav en gång med rätt uttal. Vid fel uttal är endast ett fonem 

utbytt. 

Orddiskrimination (Wass et al., 2009) är ett kompletterande test till fonologiska 

representationer. Det testar fonologiska representationer i långtidsminnet genom att barnet 

avgör om ett ord uttalas rätt båda gångerna i ett ordpar. Orden skiljs åt med endast ett fonem, 

till exempel hallon-hallong. 
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Matrismönster (utvecklat från Della Sala, Gray, Basseley, Allamano & Wilson, 1999) 

testar visuospatialt arbetsminne genom att barnet minns rutor i ett rutmönster och återger 

dessa. 

Nonordsrepetition (utvecklat från Reuterskiöld-Wagner et al., 2005) testar tillfällig 

fonologisk lagring i det fonologiska arbetsminnet samt sensorisk-perceptuell förmåga genom 

att barnet upprepar nonord. Barnets svar spelas in och transkriberas i efterhand. Poängen 

beräknas dels i andelen (%) helt korrekt återgivna nonord dels i andelen (%) helt korrekt 

återgivna konsonanter. 

Satsifyllnad och återgivning (utvecklat från Towse, Hitch & Hutton, 1998) testar komplext 

arbetsminne (förmåga att både lagra och bearbeta information) genom att barnet fyller i ett 

ord i slutet av en mening och efter 2-4 meningar återger de ord som fyllts i. Barnets svar 

spelas in för analys i efterhand. 

Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT-III) (Dunn & Dunn, 1997) testar receptivt 

ordförråd (substantiv, adjektiv och verb) genom att barnet ser fyra bilder och pekar på den 

bild som stämmer överens med det som testledaren säger. 

TOWRE (svensk översättning av Test of Word Reading Efficiency; Torgesen, Wagner & 

Rashotte, 1999) testar läsavkodning och avkodningshastighet genom att barnet läser ord- och 

nonordslistor på 45 sekunder. Barnets svar spelas in för analys i efterhand. 

Woodcock (svensk översättning av Woodcock reading mastery test; Woodcock, 1998) 

testar läsförståelse genom att barnet läser meningar och fyller i det ord som fattas. Poäng 

beräknas dels för varje helt korrekt ifyllt ord enligt facit och dels för varje grammatiskt och 

semantiskt korrekt ifyllt ord. 

Undersökningsprocedur 

Testningen av varje barn genomfördes vid ett tillfälle och tog cirka en och en halv timme med 

en paus efter halva tiden. Båda författarna var närvarande under hela testningen. Testningen 

genomfördes i ett avskilt rum på barnets skola. Samma testordning användes vid varje 

tillfälle. Vid de datorbaserade testen varvades test som kräver verbal respons med test som 

inte kräver verbal respons. Testningen inleddes med ett test som inte kräver verbal respons.  

En av författarna var alltid ansvarig för genomförandet av testerna i SIPS samt fonologiska 

representationer och orddiskrimination. Den andra författaren var alltid ansvarig för övriga 

test. Den av författarna som inte var ansvarig förde anteckningar.  
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Vid två av testtillfällena användes teckentolk under instruktionerna av testen. Under 

testningen var teckentolken passiv. Vid ett tillfälle användes dock tolkning under testning med 

Woodcock då barnets tal var svårförståeligt.  

De datorbaserade testerna utfördes på en bärbar dator av märket Packard Bell EasyNote S4 

med en tillkopplad datormus. Högtalarna vara av märket Logitech, 230 V, 50 Hz. Ljudnivån 

anpassades efter varje barns bekvämlighet. Barnens svar på testen nonordsrepetition, 

satsifyllnad och återgivning, TOWRE samt Woodcock spelades in med inspelningsutrustning 

av märket Marantz professional, solid state recorder PMD660. 

Pilottest 

För att testledarna skulle få erfarenhet av att utföra testen genomfördes en pilottestning på tre 

barn mellan 7 och 9 år med normal hörsel. Testningen genomfördes på barnens skolor med 

föräldrarnas medgivande. Testningen utfördes på samma sätt som i huvudstudien. 

Pilottestningen medförde inga ändringar i planeringen av huvudstudien. 

Etiska överväganden 

Föreliggande studie är longitudinell och är sedan tidigare godkänd av de lokala 

forskningsetiska kommittéerna i Linköping och Lund. Information om studiens syfte och om 

testningens genomförande gavs till föräldrarna via ett informationsbrev (se bilaga 1). 

Föräldrarna gav ett skriftligt medgivande till deltagande i studien. I informationsbrevet blev 

familjerna upplysta om att deltagandet i studien var frivilligt och att deras kontakt med 

hörselvården inte skulle påverkas om de valde att inte delta.  

Då gruppen barn med CI i Sverige är relativt liten blir dessa barn ofta tillfrågade att delta i 

studier och testningar vilket kan inkräkta på barnens och deras familjers integritet. I 

föreliggande studie fanns en risk att barnen och/eller föräldrarna kände en viss skyldighet att 

delta i studien då de gjort det tidigare år. Valde de att inte delta så godtogs naturligtvis det. 

Eftersom gruppen barn med CI är relativt liten så finns risken att någon av deltagarna 

skulle kunna identifieras i den färdiga uppsatsen. För att minska denna risk är barnen 

avidentifierade, varken kön eller exakt ålder framgår. Varje barn tilldelades en kod under 

vilken inspelningar och testresultat sparades.  

Analysmetod 

Jämförelser gjordes mellan prestationerna i föreliggande studie och studien av Andersson och 

Thuresson Muhrman (2007) och studien av Lepikkö och Lundqvist (2008). Resultaten från 

lästesten 2007 samlades in av Malin Wass, Linköpings universitet (Wass et al., 2009).  
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Testresultaten analyserades i programmet SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences®). Medelvärden och standardavvikelser av resultatet hos barn med CI räknades ut 

för alla tre åren. Medelvärdena jämfördes sedan med varandra med beroende t-test för att 

undersöka om det fanns en signifikant skillnad mellan åren. Medelvärden och 

standardavvikelser räknades ut för normalhörande. För att undersöka om skillnaden i 

medelvärden mellan barnen med CI och normalhörande var signifikant användes oberoende t-

test. För barnen med CI beräknades korrelationer mellan de olika testen med Spearmans 

rangkorrelationskoefficient på grund av det låga antalet deltagare. För normalhörande barn 

beräknades korrelationer mellan testen med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient.  

Reliabilitetsmätning och rättning av test 

Svaren i deltestet nonordsrepetition transkriberades i efterhand. En interreliabilitetsmätning 

gjordes mellan de två författarnas enskilda transkriptioner. Vid beräkning av 

överensstämmande vid bedömning av helt rätta ord beräknades reliabiliteten till 92,3 %. Vid 

beräkning av överensstämmande vid bedömning av konsonantfonem beräknades reliabiliteten 

till 93,8 %. Författarna nådde i diskussion consensus om transkriptionerna. Vid rättning av 

testet nonordsrepetition togs hjälp av logoped Lena Asker-Árnason för att avgöra 

poängsättningen i de fall där författarna var osäkra. 

 

Resultat 

Resultatet redovisas dels på gruppnivå och dels på individnivå. Gruppens resultat från 

föreliggande studie jämförs med resultat från studierna 2007 och 2008 då samma barn deltog. 

Resultatet från alla tre åren jämförs även med resultat från normalhörande barn i tre 

åldersgrupper. Statistiska beräkningar har utförts dels mellan medelvärdena för barnen med 

CI från de tre åren och dels mellan medelvärdena för barnen med CI från testtillfället 2009 

och för hela gruppen normalhörande. Signifikansnivåerna redovisas i tabell 2, 3, 4 och 5, inte 

i löpande text. Antalet barn varierar i olika test då alla barn inte genomfört alla test alla år. De 

barn som inte deltagit varje år har räknats bort vid jämförelser på gruppnivå för att 

jämförelserna mellan åren ska ske mellan samma grupp. Antalet varierar från tre till sju barn. 

På individnivå redovisas hur många barn med CI som hamnar inom 1 standardavvikelse 

(SD) av normalhörande barn samt hur många barn med CI som har förbättrats från tidigare år. 

Antalet barn som kunde jämföras på individnivå varierar från år till år och mellan olika test 

från två till åtta barn. Vid beräkning av antalet barn som hamnade inom 1 SD 2009 togs 
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endast de fem yngsta barnen med då det saknas normaldata för de två äldsta barnen. På 

individnivå beskrivs även hur utvecklingen sett ut från år till år.   

Vid jämförelse av resultaten på lästesten mellan barnen med CI 2009 och normalhörande 

ingår endast de fem yngre barnen med CI då det saknas åldersmatchad normativ data för de 

äldre barnen.  Jämförelsen mellan resultaten för barnen med CI 2009 och normalhörande 

redovisas separat i tabell 5. De två äldre barnen jämförs med sig själva.  

Redovisningen av resultatet är uppdelad i områdena fonologiska representationer, 

arbetsminne, receptivt ordförråd samt läsning. Dessa områden är i sin tur uppdelade i de olika 

testen. Tabellerna redovisas efter den löpande texten. Till sist redovisas 

korrelationsberäkningar mellan resultat från både barnen med CI och normalhörande. 

 

Fonologiska representationer 

Nonordsdiskrimination 

På gruppnivå sågs en signifikant förbättring hos barnen med CI mellan 2007 och 2008. 

Samma utveckling sågs inte till 2009 då resultaten låg kvar på ungefär samma nivå. 

Prestationen hos barnen med CI år 2009 låg på en signifikant lägre nivå än hos normalhörande 

vilka låg nära taknivå (se tabell 2). Att barn med CI ligger på en lägre nivå än normalhörande 

stämmer överens med tidigare forskning (Wass et al., 2008). Svarstiden ökade signifikant 

mellan 2008 och 2009, men den låg generellt på samma nivå som hos normalhörande (se 

tabell 2).  

På individnivå sågs en förbättring mellan 2007 och 2008 hos alla barn. Denna förbättring 

var dock liten och majoriteten av barnen låg på ungefär samma nivå alla år. Två barn 

förbättrades dock mellan alla år men inget av barnen med CI låg 2009 inom en 

standardavvikelse (SD) av normalhörande barn (se tabell 6). Svarstiden skiljde sig inte 

markant åt mellan individerna. 

  

Fonologiska representationer 

På gruppnivå sågs en liten förbättring av resultatet mellan 2007 och 2008 medan resultatet låg 

kvar på ungefär samma nivå 2009 som 2008. Resultatet hos barnen med CI år 2009 låg på en 

signifikant lägre nivå jämfört med normalhörande som även på detta test presterade nära 

taknivå (se tabell 2).  

På individnivå förbättrades tre av barnen till år 2008. Till 2009 låg fyra av barnen kvar på 

ungefär samma nivå, två hade försämrats något och ett barn hade förbättrats. Inget av barnen 

hamnade år 2009 inom 1 SD av normalhörande (se tabell 6).    
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Orddiskrimination   

På gruppnivå sågs en marginell försämring både mellan 2007 och 2008 och mellan 2008 och 

2009 men resultatet låg i princip på samma nivå alla tre åren (se tabell 2).  

På individnivå låg barnens resultat på ungefär samma nivå alla tre åren med undantag av 

ett barn vars resultat försämrades markant till år 2009. 

 

Sammanfattningsvis var prestationerna hos barnen med CI vid test av fonologiska 

representationer sämre än hos normalhörande och utvecklingen av förmågorna var generellt 

svag. 

 

Arbetsminne 

Matrismönster 

På gruppnivå sågs en signifikant förbättring av resultatet mellan 2007 och 2008. Hos 

normalhörande sågs inte samma förbättring av resultatet mellan år 1 och år 2. Hos barnen med 

CI låg resultatet på ungefär samma nivå 2009 som 2008 och detta resultat låg i nivå med 

normalhörandes resultat. Även i studien av Wass et al. (2008) visade det sig att barnen med 

CI presterade i nivå med normalhörande på test av visuospatialt arbetsminne. Den 

sammanlagda ökningen mellan 2007 och 2009 var signifikant (se tabell 3). 

Mellan år 2007 och 2008 förbättrades sex personer varav tre förbättrades mer markant. 

Mellan 2008 och 2009 skedde ingen större förändring av resultaten. Ett barn låg på taknivå 

redan år 2008. En majoritet av barnen (4/5) hamnade år 2009 inom 1 SD av normalhörande 

barn (se tabell 6).  

 

Satsifyllnad och återgivning 

På gruppnivå sågs en stor, dock inte signifikant, förbättring mellan år 2007 och 2008. Mellan 

år 2008 och 2009 sågs en mindre förbättring. Den totala förbättringen mellan 2007 och 2009 

var dock signifikant. Resultatet hos barnen med CI hamnade nära resultatet hos gruppen av 

normalhörande barn (se tabell 3). Tidigare forskning har visat att barn med CI presterar sämre 

än normalhörande vid test av det komplexa arbetsminnet (Andersson & Thuresson Muhrman, 

2007; Burkholder & Pisoni, 2003; Wass et al., 2008). 

På individnivå hade alla barn en förbättring totalt mellan 2007 och 2009. Av dessa hade tre 

barn förbättrats både mellan år 2007 och 2008 och mellan år 2008 och 2009 (se tabell 6). 

Dessa tre barn låg 2009 även inom 1 SD av normalhörande barn.   
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Nonordsrepetition  

På gruppnivå förbättrades resultatet mellan 2007 och 2008 för att sedan försämras något 

mellan 2008 och 2009. Prestationen hos barn med CI år 2009 låg signifikant under resultatet 

hos normalhörande (se tabell 3). Detta resultat ligger i linje med tidigare forskning (Dillon et 

al., 2004; Wass et al., 2008) 

Majoriteten av barnen med CI (6/7, se tabell 6) förbättrades till år 2008. Fem av dem 

försämrades igen till år 2009. Dock var deras resultat bättre 2009 än 2007. Inget av barnen låg 

2009 inom 1 SD av normalhörande barn. 

 

Sammanfattningsvis presterade barnen med CI i nivå med normalhörande vid test av det 

visuospatiala och komplexa arbetsminnet men betydligt sämre än normalhörande vid test av 

det fonologiska arbetsminnet. En positiv utveckling hade skett av det visuospatiala och 

komplexa arbetsminnet men inte av det fonologiska arbetsminnet. 

 

Receptivt ordförråd 

PPVT-III 

På gruppnivå sågs en förbättring av medelvärdet av staninevärdena mellan 2007 och 2008 

medan medelvärdet var ungefär detsamma år 2009 som 2008. Barnen med CI hade i 

genomsnitt ett lågt staninevärde (se tabell 3). Liknande resultat har setts i tidigare studier 

(Fagan et al. 2007; Young & Killen, 2002).  

Majoriteten av individerna hamnade på ett lågt staninevärde och förbättrade inte detta 

resultat nämnvärt. Tre personer låg i stanine 1 alla tre åren. Två individer utvecklades mer och 

hamnade år 2008 och 2009 på staninevärden över 5 (se tabell 6). 

 

Sammanfattningsvis presterade barnen med CI sämre än normalhörande vid test av receptivt 

ordförråd och utvecklingen var generellt svag. 

 

Läsning 

TOWRE  

På gruppnivå sågs på orddelen en signifikant förbättring mellan 2007 och 2008. Även mellan 

2008 och 2009 sågs en förbättring som dock inte var signifikant. Hos normalhörande sågs en 

liknande utveckling med en förbättring mellan år 1 och 2 och mellan år 2 och 3. På 

nonordsdelen sågs även här en förbättring mellan alla åren både hos barn med CI och hos 
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normalhörande. Vid jämförelse mellan barnen med CI och normalhörande låg resultatet hos 

barnen med CI i nivå med normalhörande både på ord- och nonordsdelen (se tabell 5). 

Majoriteten av barnen med CI hade förbättrats både till 2008 och till 2009 på både ord- och 

nonordsdelen (se tabell 7). Majoriteten av barnen låg 2009 även inom 1 SD av normalhörande 

barn både på orddelen (4/5) och nonordsdelen (3/5, se tabell 7). Ett av barnen låg bortom den 

tredje negativa standardavvikelsen. Av de två äldre deltagarna hade ett barn genomfört testet 

alla tre åren och visade på en förbättring av sin prestation både 2008 och 2009. 

 

Woodcock 

På gruppnivå sågs en förbättring mellan 2007 och 2008 medan det sågs en liten tillbakagång 

mellan år 2008 och 2009. Hos de normalhörande sågs en liten förbättring mellan varje skolår. 

Vid jämförelse mellan barnen med CI och normalhörande presterade barnen med CI 

signifikant sämre än de normalhörande (se tabell 5). Flera studier har visat att barn med CI 

presterar i nivå med normalhörande i test av läsförståelse (Fagan et al., 2007; Geers, 2003; 

Lyxell et al., 2008).  

Utvecklingen skiljde sig åt mellan individerna. Två trender kunde urskiljas, en grupp (n=3) 

hade förbättrat sitt resultat och en grupp (n=3) låg på ungefär samma nivå alla tre åren. Ett av 

barnen genomförde testet endast 2009. Ett av barnen som hade förbättrats och ett av barnen 

som låg på ungefär samma nivå hamnade 2009 inom 1 SD av normalhörande barn (se tabell 

7). De två äldre deltagarnas prestation låg på ungefär samma nivå alla tre åren. 

 

Sammanfattningsvis presterade barnen med CI i nivå med normalhörande vid test av 

avkodning men sämre än normalhörande vid test av läsförståelse. Förmågan att avkoda hade 

utvecklats positivt medan tydlig positiv utveckling av läsförståelse endast sågs hos tre barn.
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Tabell 2 

Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för test av fonologiska representationer år 2007, 2008 och 2009 hos barn med CI, differensen (D) 

mellan medelvärdena (oberoende och beroende t-test) samt medelvärden och standardavvikelser för normalhörande i skolår 1, 2 och 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test  CI (n=7) Normalhörande M (SD) CI/normal-

hörande 

(NH) 

 2007 

M 

(SD) 

2008 

M 

(SD) 

2009 

M 

(SD) 

D(M 

2008-

M 

2007) 

p D(M 

2009-

M 

2008) 

p D(M 

2009-

M 

2007) 

p År 1 

(n=16) 

År 2 

(n=15) 

År 3 

(n=15) 

Totalt år 

1, 2 & 3 

(n=46) 

D(M 

2009-

M NH 

totalt) 

p 

Nonordsdiskri-

mination 

Poäng (max 8 p) 

3,43 

(1,62) 

4,86 

(1,86) 

5,00 

(1,91) 

1,43 <.01 0,14 n.s. 1,57 <.05 7,69 

(0,60) 

7,87 

(0,35) 

7,87 

(0,35) 

7,80 

(0,45) 

-2,80 <.01 

Nonordsdiskri-

mination 

Svarstid (s) 

3,40 

(0,64) 

3,44 

(0,23) 

3,60 

(0,13) 

0,05 n.s. 0,16 <.05 0,21 n.s. 3,55 

(0,15) 

3,52 

(0,27) 

3,53 

(0,17) 

3,53 

(0,20) 

0,07 n.s. 

Fonologiska 

representationer 

Poäng (max 18 p) 

14,82 

(3,11) 

16,00 

(1,18) 

15,93 

(1,54) 

1,18 n.s. -0,07 n.s. 1,11 n.s. 17,94 

(0,11) 

17,93 

(0,11) 

17,97 

(0,09) 

17,95 

(0,10) 

-2,02 <.05 

Orddiskrimination 

Poäng (max 9 p) 

6,86 

(1,57) 

6,71 

(1,80) 

6,43 

(1,13) 

-0,14 n.s. -0,29 n.s. -0,43 n.s.       
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Tabell 3 

Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för test av arbetsminne och receptivt ordförråd år 2007, 2008 och 2009 hos barn med CI, 

differensen (D) mellan medelvärdena (oberoende och beroende t-test) samt medelvärden och standardavvikelser för normalhörande i skolår 1, 2 

och 3  

 
a
 n=5 

b
 n=6 

Test CI (n=7) Normalhörande M (SD) CI/normal-

hörande (NH) 

 2007 

M 

(SD) 

2008 

M  

(SD) 

2009 

M  

(SD) 

D(M 

2008-

M 

2007) 

p D(M 

2009-

M 

2008) 

p D(M 

2009-

M 

2007) 

p År 1 

(n=16) 

År 2 

(n=15) 

År 3 

(n=15) 

Totalt år 

1, 2 & 3 

(n=46) 

D(M 

2009-

M NH 

totalt) 

p 

Matrismönster 

Poäng (max 8 p) 

3,57 

(1,40) 

4,86 

(2,04) 

4, 86 

(1,95) 

1,29 <.05 0,00 n.s. 1,29 <.05 4,25 

(1,18) 

4,80 

(1,01) 

4,93 

(0,88) 

4,65 

(1,06) 

0,21 n.s. 

Nonordsrepetition 

Andel konsonanter 

korrekt (%) 

34,17
b 

(23,13) 

47,63
b
 

(23,46) 

39,03
 b
 

(22,10) 

13,47 n.s. -8,60 n.s. 4,87 n.s. 81,71 

(8,63) 

88,55 

(5,70) 

88,17 

(4,61) 

86,05 

(7,20) 

-47,02 <.01 

Nonordsrepetition 

Andel ord korrekt 

(%) 

4,18
b
 

(4,56) 

6,50
 b
 

(11,73) 

4,87
 b
 

(8,07) 

2,32 n.s. -1,63 n.s. 0,68 n.s. 49,76 

(12,38) 

59,70 

(18,24) 

58,61 

(10,48) 

55,89 

(14,47) 

-51,02 <.001 

Satsifyllnad och 

återgivning 

Poäng (max 18 p) 

6,60
a
 

(4,72) 

11,00
a 

(1,27) 

12,00
a
 

(4,24) 

4,40 n.s. 1,00 n.s. 5,40 <.05 11,19 

(2,23) 

12,80 

(1,61) 

12,47 

(2,20) 

12,13 

(2,11) 

-0,13 n.s. 

PPVT-III                      
Stanine 

1,71 

(1,25) 

3,14 

(2,85) 

3,00 

(3,11) 

1,43 n.s. -0,14 n.s. 1,29 n.s.       
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Tabell 4 

Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för test av läsning år 2007, 2008 och 2009 hos barn med CI, differensen (D) mellan 

medelvärdena (oberoende och beroende t-test) samt medelvärden och standardavvikelser för normalhörande i skolår 1, 2 och 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a
n=4 

b
n=3

Test CI (n=7) Normalhörande M(SD) 

 2007 

M (SD) 

 

2008 

M (SD) 

2009 

M (SD) 

D(M 

2008-

M 

2007) 

p D(M 

2009-

M 

2008) 

p D(M 

2009-

M 

2007) 

p År 1 

(n=16) 

År 2 

(n=15) 

År 3 

(n=15) 

TOWRE                       
Antal korrekt 

lästa ord 

(max 208 p) 

84,25
a
 

(36,35) 

106,25
a
 

(27,50) 

120,50
a
 

(25,84) 

22,00 <.05 14,25 n.s. 36,25 n.s. 67,06 

(26,20) 

93,40 

(27,68) 

106,33 

(21,30) 

TOWRE                      
Antal korrekt 

lästa nonord 

(max 126 p) 

53,50
a
 

(35,78) 

66,00
a
 

(25,73) 

74,00
a
 

(28,62) 

12,50 n.s. 8,00 n.s. 20,50 n.s. 40,63 

(19,56) 

59,87 

(20,01) 

69,20 

(14,92) 

TOWRE                         
Total (max 

334 p) 

137,75
a
 

(70,77) 

172,25
a
 

(52,33) 

194,50
a
 

(51,71) 

34,50 n.s. 22,25 n.s. 56,75 n.s. 107,69 

(43,70) 

153,27 

(46,51) 

175,53 

(33,84) 

Woodcock                    
Enligt facit 

(max 68 p) 

27,33
b
 

(15,04) 

30,33
b
 

(9,87) 

25,33
b
 

(7,37) 

3,00 n.s. -5,00 n.s. -2,00 n.s. 26,25 

(5,74) 

29,80 

(4,46) 

33,40 

(4,46) 

Woodcock 
Grammatiskt

/semantiskt  

(max 68 p) 

28,67
b
 

(14,43) 

31,00
b
 

(10,44) 

30,67
b
 

(9,29) 

2,33 n.s. -0,33 n.s. 2,00 n.s. 26,81 

(5,84) 

30,00 

(4,24) 

33,47 

(4,44) 
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Tabell 5 

Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för test av läsning år 2009 hos de fem yngsta  

barnen med CI, medelvärden och standardavvikelser för normalhörande samt differensen (D)  

mellan medelvärdena (oberoende och beroende t-test)  
 

Test CI             
(n=5) 

Normalhörande 
(n=46) 

CI/normalhörande 

(NH) 

 2009 M (SD) Totalt år 1, 2 & 3 

(n=46) M (SD) 

D (M 

2009-M 

NH) 

p 

TOWRE                                 
Antal korrekt lästa ord 

(max 208 p) 

92,00 (47,95) 88,46 (29,76) 3,54 n.s. 

TOWRE                   
Antal korrekt lästa nonord 

(max 126 p) 

51,20 (29,35) 56,22 (21,64) -5,02 n.s. 

TOWRE                    
Total (max 334p) 

143,20 (75,81) 144,67 (49,94) -1,47 n.s. 

Woodcock                
Enligt facit (max 68 p) 

18,00 (10,25) 29,74 (5,67) -11,74 <.01 

Woodcock 
Grammatiskt/semantiskt 

rätt (max 68 p) 

20,80 (11,86) 30,02 (5,54) -9,22 <.01 
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Tabell 6 

Antal barn med CI som hamnar inom 1 standardavvikelse (SD) av normalhörande barn på test av fonologiska representationer,  

arbetsminne och receptivt ordförråd år 2007, 2008 och 2009 samt antal barn med CI som har förbättrats på samma test mellan 

2007-2008 och 2008-2009 
 

Test Barn med CI 

inom 1 SD av 

NH -07 

Barn med CI 

inom 1 SD av 

NH -08 

Barn med CI 

inom 1 SD av 

NH -09 

Barn med CI som 

har förbättrats 

mellan 2007-2008 

Barn med CI som 

har förbättrats 

mellan 2008-2009 

Nonordsdiskrimination 

Poäng (max 8 p) 

0/8 1/8 0/5 8/8 2/7 

Nonordsdiskrimination 

Svarstid (s) 

3/8 5/8 4/5 6/8 1/7 

Fonologiska 

representationer 

Poäng (max 18 p) 

  0/5 3/8 2/7 

Orddiskrimination 

Poäng (max 9 p) 

   1/8 3/7 

Matrismönster 

Poäng (max 8 p) 

3/8 

 

6/8 4/5 6/8 3/7(*) 

Satsifyllnad och 

återgivning 

Poäng (max 18 p) 

2/7 3/7 3/5 5/6 6/7 

Nonordsrepetition 

Andel konsonanter 

korrekt (%) 

0/7 1/7 0/5 6/7 1/6 

Nonordsrepetition 

Andel ord korrekt (%) 

0/7 0/7 0/5 2/7 3/6 

PPVT-III  
Stanine 

 

 

  3/8 1/7 

 

*förutom de 3 barn som förbättrats nådde 1 barn taknivå redan 2008 
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Tabell 7 

Antal barn med CI som hamnar inom 1 standardavvikelse (SD) av normalhörande barn på test av läsning  

år 2007, 2008 och 2009 samt antal barn med CI som har förbättrats på samma test mellan 2007-2008 och  

2008-2009 
 

Test Barn med CI 

inom 1 SD av 

NH 2007 

Barn med CI 

inom 1 SD av 

NH 2008 

Barn med CI 

inom 1 SD av 

NH 2009 

Barn med CI 

som har 

förbättrats 

mellan 

2007-2008 

Barn med CI 

som har 

förbättrats 

mellan 

2008-2009 

TOWRE  
Antal korrekt lästa ord 

(max 208 p) 

4/4 5/6 4/5 5/5 4/5 

TOWRE  
Antal korrekt lästa 

nonord (max 126 p) 

2/4 4/6 3/5 5/5 4/5 

TOWRE  
Total (max 334 p) 

3/4 5/6 4/5 5/5 4/5 

Woodcock  
Enligt facit (max 68 p) 

0/2 2/5 2/5 2/4 2/6 

Woodcock 
Grammatiskt/semantiskt 

rätt (max 68 p) 

0/2 2/5 2/5 2/4 4/6 
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Korrelationer  

Korrelationer mellan resultaten hos barnen med CI beräknades med Spearmans 

rangkorrelationskoefficient. Totalt gjordes 225 beräkningar. Signifikanta korrelationer sågs 

mellan nonordsdiskrimination (poäng) och följande test: TOWRE nonordsdel (r = .85 p<.05), 

TOWRE totalt (r = .756 p<.05) och PPVT (standardpoäng) (r = .756 p<.05). Signifikanta 

korrelationer sågs även mellan testet satsifyllnad och återgivning och följande test: 

nonordsrepetition (andel konsonanter rätt) (r =.995 p<.01) och PPVT (stanine) (r = .825 

p<.05). Signifikant korrelation sågs även mellan nonordsrepetition (andel konsonanter rätt) 

och PPVT (stanine) (r = .867 p<.05). Mellan nonordsrepetition (andel ord rätt) och 

fonologiska representationer sågs en negativ signifikant korrelation (r = -.784 p<.05). 

Slutligen sågs signifikanta korrelationer mellan TOWRE nonordsdel och TOWRE orddel  

(r = .857 p<.05) samt Woodcock (rätt enligt facit) och Woodcock (grammatiskt/semantiskt 

rätt) (r = 1.00 p<.01). 

Signifikanta korrelationer som sågs både hos barn med CI och hos normalhörande var 

mellan testen nonordsdiskrimination och TOWRE nonordsdel, satsifyllnad och återgivning 

och nonordsrepetition (andel konsonanter rätt) samt mellan nonordsrepetition (andel ord rätt) 

och fonologiska representationer. Fler signifikanta korrelationer sågs hos normalhörande än 

hos barnen med CI och framför allt gäller det testen som testar läsförmågan.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka utvecklingen av kognitiva och språkliga 

förmågor hos barn med CI i ett longitudinellt perspektiv. På test av fonologiska 

representationer presterade barnen med CI generellt sämre än normalhörande och någon större 

positiv utveckling sågs generellt sett inte mellan 2007 och 2009. Dock fanns det deltagare 

som nästan nådde upp till normalhörande barns nivå.  

Prestationerna på test av arbetsminnet skiljde sig åt mellan testen. Barnen presterade som 

grupp betraktat i nivå med normalhörande på test av visuospatialt och komplext arbetsminne 

men presterade betydligt sämre än normalhörande vid test av det fonologiska arbetsminnet. 

En positiv utveckling sågs av prestationerna vid test av visuospatialt och komplext 

arbetsminne. Det fonologiska arbetsminnet hade dock inte förbättrats i någon högre grad.  
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Det receptiva ordförrådet visade sig vara markant sämre än hos normalhörande. Två av 

barnen presterade dock högt. I likhet med andra test sågs inte heller här någon större positiv 

utveckling hos de deltagare som presterade lågt.  

Resultaten på test av läsförmågan visade att barnen med CI presterade i nivå med 

normalhörande i test av läsavkodning men något sämre än normalhörande i test av 

läsförståelse. En tydlig positiv utveckling av läsavkodning kunde ses men samma utveckling 

av läsförståelsen sågs inte.  

Barn med CI är en liten och mycket heterogen grupp vilket begränsar möjligheten att dra 

slutsatser om hela populationen från enskilda studier. Resultatet i föreliggande studie bör ses 

mer deskriptivt än slutgiltigt. 

 

Fonologiska representationer 

Jämförelse med normalhörande 

Generellt presterade barnen med CI på en lägre nivå än normalhörande på test av fonologiska 

representationer. Dock fanns det på alla tre test deltagare som presterade högt, men de 

hamnade inte inom 1 SD av normalhörande. Normen för normalhörande barn är att prestera 

på taknivå på den här typen av test.  Tidigare forskning har visat att barn med CI inte ligger på 

samma nivå som normalhörande när det gäller fonologiska representationer (Lyxell et al., 

2008; Wass et al., 2008).  

En av anledningarna till att barnen med CI inte presterade i nivå med normalhörande i test 

av fonologiska representationer kan vara att deras perception är nedsatt på grund av att den 

auditiva signalen inte blir lika fullständig som hos normalhörande (Andersson, 2001; Pisoni et 

al., 2008). De fina akustiska och fonologiska detaljerna i språket blir inte lika tydliga och 

språkljuden blir då svårare att skilja åt (Pisoni et al., 2008). De fonologiska representationerna 

kan enligt Andersson (2001)  ha blivit otillräckligt segmenterade eller otillräckligt distinkta.  

Även de brister i fonologiskt arbetsminne som sågs hos barnen med CI kan ha påverkat 

deras fonologiska representationer. Enligt Baddeley et al. (1998) är det fonologiska 

arbetsminnet en viktig komponent för att bilda väl etablerade fonologiska representationer. 

Genom att bearbeta nya ljudbilder i arbetsminnet kan dessa lagras i långtidsminnet. Dock sågs 

i föreliggande studie ett negativt samband mellan fonologiskt arbetsminne mätt med testet 

nonordsrepetition (andel ord rätt) och fonologiska representationer. Detta något förvånande 

resultat skulle kunna bero på att det inte var så stor spridning i resultatet på nonordsrepetition, 

vid rättning av andel ord rätt, då majoriteten av barnen fick noll poäng vid rättning av hela 

ord. 
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Barnen med CI har levt en tid utan full hörselstimulans vilket gjort att perceptionen och 

vidare bearbetning kan ha påverkats negativt. Enligt Pisoni et al. (2008) kan brist på auditiv 

stimulans leda till omorganisering i hjärnan vilket i sin tur kan leda till att utvecklingen av 

kognitiv och språklig bearbetning blir avvikande. För att minska tiden barnet lever utan 

auditiv stimulans och därmed minska risken att perception och språklig bearbetning blir 

drabbad kan det vara betydelsefullt att barnet får sitt implantat så tidigt som möjligt (Geers, 

2004).  De tidiga hörselupplevelserna skulle kunna vara en bidragande faktor till att det barn 

med CI i föreliggande studie som blev döv postlingualt, och därmed upplevde tidig 

hörselstimulans, presterar högt på test av fonologiska förmågor och likaså på andra test.  

 

Utveckling 

Utvecklingen var generellt sett svag förutom på nonordsdiskrimination där det sågs en 

signifikant ökning av prestationen mellan testtillfälle 1 och 2. En stor del av barnen med CI 

låg på ungefär samma nivå på test av fonologiska representationer vid alla tre testtillfällen, 

men positiv utveckling sågs ändå hos vissa deltagare.  

Den bristande utvecklingen av fonologiska representationer skulle kunna tyda på att 

utvecklingen har planat ut och att många av barnen har nått toppen av sin förmåga. En möjlig 

anledning till detta är att den ofullständiga auditiva signalen leder till att de fina fonologiska 

detaljer som skiljer språkljuden åt går förlorade (Pisoni et al., 2008). Detta skulle kunna leda 

till att perceptionen och de fonologiska representationerna bara kan utvecklas till en viss nivå.  

Trots att prestationen generellt var sämre än hos normalhörande och utvecklingen generellt 

var svag skiljde sig prestationen åt mellan deltagarna. Vissa av barnen hamnade nästan inom 

en standardavvikelse av normalhörande vilket tyder på att den auditiva stimulans som ett CI 

ger i hög grad kan bidra till en god språkutveckling.  

 

Arbetsminne 

Jämförelse med normalhörande 

På test av arbetsminne sågs skillnader mellan prestationen på olika delkomponenter. Barnen 

med CI presterade i nivå med normalhörande på test av visuospatialt minne och detta har 

visats även i tidigare forskning (Wass et al., 2008). Även i test av komplext arbetsminne 

presterade barnen med CI i nivå med normalhörande. Detta går till viss del emot tidigare 

forskning som visar att barn med CI presterar sämre än normalhörande på test av det 

komplexa arbetsminnet (Burkholder & Pisoni, 2003; Wass et al., 2008). På test av det 
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fonologiska arbetsminnet presterade dock barnen med CI markant sämre än normalhörande 

vilket är i linje med tidigare forskning (Dillon et al., 2004; Wass et al., 2008).  

Anledningarna till att barn med CI får sämre fonologiskt arbetsminne än normalhörande 

skulle kunna vara samma anledningar som de som ligger bakom den avvikande utvecklingen 

av de fonologiska representationerna. Den brist på auditiv stimulans som barn med CI har 

innan implantationen och den avvikande ljudsignalen som ett CI ger påverkar de fonologiska 

representationerna negativt (Burkholder & Pisoni, 2003; Ibertsson et al., 2008) och sannolikt 

även det fonologiska arbetsminnet.   

Skillnaden i prestationerna på de olika delkomponenterna i arbetsminnet skulle kunna tyda 

på att barn med CI inte har några större brister i det generella arbetsminnet utan att deras 

svårigheter består i att bearbeta fonologisk information. På test av det visuospatiala 

arbetsminnet, som inte kräver bearbetning av fonologisk information, presterar barnen med CI 

i nivå med normalhörande. Även på test av det komplexa arbetsminnet presterar barnen med 

CI i nivå med normalhörande. Det komplexa arbetsminnet kräver fonologisk bearbetning men 

den centrala exekutiven bidrar till prestationen i högre grad här än i det fonologiska 

arbetsminnet. Wass et al. (2008) fann att prestationerna hos barn med CI låg närmare 

normalhörandes vid test av komplext och visuospatialt arbetsminne än vid test av det 

fonologiska arbetsminnet. De hävdar därmed att ju mer en uppgift belastar de fonologiska 

förmågorna desto större svårigheter innebär det för barn med CI.  

En signifikant korrelation sågs mellan komplext arbetsminne och fonologiskt arbetsminne 

hos barnen med CI och hos normalhörande. Dock sågs en starkare korrelation hos barnen med 

CI vilket skulle kunna tyda på att den fonologiska bearbetningen i högre grad påverkar det 

komplexa arbetsminnet hos barn med CI än hos normalhörande. Wass et al. (2008) fann en 

korrelation mellan fonologiskt arbetsminne och komplext arbetsminne hos barn med CI men 

inte hos barn med normal hörsel. Dock fann Alloway et al. (2004) i sin studie ett samband 

mellan det komplexa arbetsminnet och det fonologiska arbetsminnet även hos normalhörande 

barn. 

Barnen med CI presterade generellt i nivå med normalhörande på test av komplext 

arbetsminne. Dock var det några deltagare som presterade sämre. Dessa deltagare presterade 

även sämre på test av det fonologiska arbetsminnet. Detta kan tyda på att deras nedsatta 

fonologiska arbetsminne speglas i deras prestation vid test av det komplexa arbetsminnet.  
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Utveckling 

På test av visuospatialt arbetsminne sågs en signifikant ökning av prestationen hos barnen 

med CI mellan testtillfälle 1 och 2. De äldsta barnen hade även förbättrats något till 

testtillfälle 3. Det komplexa arbetsminnet förbättrades hos barnen med CI över de två åren. 

Generellt sågs ingen större positiv utveckling av fonologiskt arbetsminne testat med 

nonordsrepetition. Det sågs dock en positiv utveckling av det fonologiska arbetsminnet vid 

testtillfälle två men eftersom prestationerna hos en majoritet av barnen hade försämrats vid 

det tredje testtillfället sågs totalt ingen generell positiv utveckling.  

Barnen med CI i föreliggande studie hade i högre grad en positiv utveckling av de 

förmågor där de presterade i nivå med normalhörande. Det fonologiska arbetsminnet, som hos 

barnen med CI var sämre än hos normalhörande, hade inte utvecklats lika mycket. Denna 

trend sågs även för de fonologiska representationerna. Ovan diskuteras om den bristande 

utvecklingen av fonologiska representationer skulle kunna tyda på att de har nått sin 

topprestation på grund av sina annorlunda hörselintryck och bristande perception. Samma 

anledning skulle kunna ligga bakom den bristande utvecklingen av det fonologiska 

arbetsminnet. Det sågs dock en ökad prestation i testet nonordsrepetition vid testtillfälle två. 

Att en majoritet av barnen presterade sämre vid testtillfälle tre skulle kunna tyda på skillnader 

i rättning. Vid alla tre testtillfällena låg barnens prestationer dock betydligt under 

normalhörandes. 

Även om barnen med CI inte hade någon större positiv utveckling av det fonologiska 

arbetsminnet hade de en positiv utveckling av det komplexa arbetsminnet. Det komplexa 

arbetsminnet låg 2009 dessutom i nivå med normalhörande. Andersson och Thuresson 

Muhrman såg år 2007 att samma barn presterade sämre än normalhörande vid test av det 

komplexa arbetsminnet. Det komplexa arbetsminnet är beroende av den centrala exekutiven 

(Baddeley, 2003) vilken fortsätter att utvecklas upp i tonåren (Gathercole et al., 2004).  

Utvecklingen av det komplexa arbetsminnet hos barnen med CI skulle kunna tyda på att den 

centrala exekutiven följer det normala utvecklingsmönstret.   

 

Receptivt ordförråd 

Jämförelse med normalhörande 

Majoriteten av barnen med CI presterade lågt på test av receptivt ordförråd. Även tidigare 

forskning har visat att barn med CI presterar sämre än normalhörande på test av receptivt 

ordförråd (Fagan et al., 2007; Young & Killen, 2002).   
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Ordförrådet består av fonologiska och semantiska representationer av ord i långtidsminnet. 

Ett bristande ordförråd kan bland annat bero på svårigheter att bilda väl etablerade 

fonologiska representationer (Bishop, 1997). Barnen med CI i föreliggande studie visade på 

bristfälliga fonologiska representationer. För att utveckla väl etablerade fonologiska 

representationer krävs god perception (Andersson, 2001) och ett väl fungerande fonologiskt 

arbetsminne (Baddeley et al., 1998). Baddeley et al. (1998) menar att det fonologiska 

arbetsminnet tillfälligt lagrar nya ljudbilder så att långvariga fonologiska representationer av 

ord kan lagras i långtidsminnet och kopplas till semantiska representationer. Barn med CI har 

en nedsatt auditiv signal och barnen i föreliggande studie visade brister i det fonologiska 

arbetsminnet. Dessa brister kan vara anledningar till deras bristfälliga fonologiska 

representationer och därmed även deras bristande receptiva ordförråd. Detta stöds av att det i 

föreliggande studie sågs ett samband mellan receptivt ordförråd och det fonologiska 

arbetsminnet samt mellan receptivt ordförråd och testet nonordsdiskrimination som testar 

fonologiska representationer och sensorisk-perceptuell förmåga.  

Även mellan komplext arbetsminne och receptivt ordförråd sågs ett samband. Sambandet 

skulle kunna bero på flera faktorer. En anledning kan vara att både komplext arbetsminne och 

utvecklandet av receptivt ordförråd kräver tillfällig fonologisk lagring i det fonologiska 

arbetsminnet (Baddeley, 2003). En annan anledning till sambandet kan vara att testdeltagarna 

kan ha stöd av ett gott ordförråd i testet som mäter komplext arbetsminne. En tredje anledning 

kan vara att ett väl fungerande komplext arbetsminne kan kopplas till hög intelligens vilket 

skulle kunna bidra till en bättre förståelse av begrepp.  

Trots att barnen med CI i föreliggande studie presterade sämre än normalhörande på test av 

receptivt ordförråd fanns det två deltagare som presterade väl och hamnade på höga 

staninevärden. Dessa deltagare var de som presterade högst på test av fonologiskt och 

komplext arbetsminne. Några generella slutsatser om vilka bakgrundsfaktorer som bidragit till 

deras goda resultat kan inte dras. Dock fick en av deltagarna sitt implantat inkopplat 

postlingualt vilket kan ha bidragit till den goda utvecklingen. 

 

Utveckling 

Det sågs ingen större positiv utveckling av receptivt ordförråd i föreliggande studie, 

exempelvis låg tre individer på staninevärde 1 vid alla tre testtillfällen. Även utvecklingen av 

både det fonologiska arbetsminnet och de fonologiska representationerna var bristfällig vilket 

kan ha bidragit till den bristande utvecklingen av det receptiva ordförrådet.  
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Då barnen med CI hade ett bristande ordförråd kan det i sig ha gjort det svårare att 

utveckla ordförrådet. Ett väl utvecklat ordförråd ger fler olika representationer av ord, 

stavelser och fonemkombinationer i långtidsminnet. Gathercole et al. (1997) menar att 

representationerna i långtidsminnet kan stärka bearbetningen i arbetsminnet och därmed 

förmågan att lära sig nya ord då långtidsminnet innehåller mer fonologisk information att 

koppla det nya ordet till.   

De två barn som vid det tredje testtillfället presterade högt hade också en positiv utveckling 

och nådde 2009 högre staninevärden än tidigare år. Detta pekar på att de i högre grad än de 

andra barnen hade utvecklat sitt receptiva ordförråd och till skillnad från de andra barnen 

kommit ikapp de normalhörande i sin utveckling. Dessa två barn presterade högt även i andra 

test.  

 

Läsning 

Jämförelse med normalhörande 

De yngsta barnen med CI, för vilka det fanns normaldata, presterade i nivå med 

normalhörande på både nonords- och orddelen på test av avkodning. Fyra av fem hamnade 

inom 1 SD. Även tidigare forskning har visat att barn med CI presterar i nivå med 

normalhörande i test av avkodning (Vermeulen et al., 2007). Ett av barnen hade dock stora 

problem med avkodning och barnets totalpoäng hamnade bortom den tredje negativa 

standardavvikelsen.  

Att barnen med CI presterade i nivå med normalhörande är intressant då de presterade lågt 

i test av de fonologiska representationerna vilka anses viktiga vid avkodning (Høien & 

Lundberg, 1999). Resultatet visar på att barnen trots sina brister i de fonologiska 

representationerna ändå uppnått den fonologiska medvetenhet som krävs för att koppla 

grafem till fonem. Detta blir allra tydligast vid nonordsläsning där orden inte känns igen sedan 

tidigare och en fonologisk avkodningsstrategi i hög grad måste användas. Vid ordläsning 

skulle barnen kunna använda en annan lässtrategi vilken till exempel skulle kunna innebära att 

de känner igen orden som bilder utan att ha analyserat de enskilda fonemen. Då de presterade 

väl på test av nonordsavkodning och därmed har börjat analysera de enskilda fonemen är 

denna teori dock mindre trolig. Det är mer troligt att barnen med CI även har uppnått den 

ortografiska avkodningen då orden känns igen automatiskt som hela ord men där fonemen 

ändå är analyserade. Då tidigare forskning visat liknande goda resultat har det diskuterats att 

en möjlighet är att barn med CI i högre grad än normalhörande använder sig av en 

avkodningsförmåga som bygger på en ortografisk avkodningsstrategi (Lyxell et al., 2008). 
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Trots att barnen med CI har brister i sina fonologiska representationer har de ändå lyckats 

förstå principen bakom läsning och kunnat koppla grafem till fonem. Därefter kan 

läsinlärningen och den fortsatta läsningen ha stärkt den fonologiska medvetenheten genom att 

barnet blivit ännu mer uppmärksammat på vilka ljud som ingår i ett ord (Høien & Lundberg, 

1999) vilket i sin tur har stärkt barnens avkodning ytterligare. Det visuella stöd som läsning 

ger kan ha varit extra betydelsefullt för barnen med CI som tidigare eventuellt inte kunnat 

uppfatta alla ljud i orden. 

Ett samband sågs i föreliggande studie mellan nonordsavkodning och testet 

nonordsdiskrimination som testar de fonologiska representationerna. En anledning till detta 

samband skulle kunna vara att de barn som har väl etablerade fonologiska representationer av 

fonem också har en snabbare koppling mellan grafem och fonem. 

Barnen med CI i föreliggande studie presterade som grupp betraktat sämre än de 

normalhörande i test av läsförståelse. Detta går emot resultat som har setts i tidigare studier 

där barn med CI presterar i nivå med normalhörande (Fagan et al., 2007; Geers, 2003; Lyxell 

et al., 2008). Även i föreliggande studie hamnade två av barnen inom 1 SD av normalhörande. 

Dock fann även Vermeulen et al. (2007) att barnen i deras studie presterade sämre än 

normalhörande. En stor del av barnen i studien fick dock sin implantation sent och hade 

därmed en lång period utan hörselstimulans. 

En anledning till att barnen med CI inte presterade i nivå med normalhörande i test av 

läsförståelse skulle kunna vara för att läsförståelse ställer höga krav på det fonologiska 

arbetsminnet. För att uppnå läsförståelse krävs ett väl fungerande arbetsminne då orden ska 

hållas i minnet och samtidigt bearbetas för att texten ska kunna tolkas (Arnqvist, 2003; Gray 

& McCutchen, 2006). Barnen med CI i föreliggande studie presterade relativt högt i test av 

det komplexa arbetsminnet men inte lika högt i test av fonologiskt arbetsminne. Det kan 

tänkas att läsförståelsen i testet ställer så höga krav på arbetsminnet att deras brister i det 

fonologiska arbetsminnet inte kan kompenseras av deras komplexa arbetsminne. 

En anledning till att barnen med CI i föreliggande studie inte presterade lika bra på 

läsförståelse som på avkodning skulle kunna vara deras brister i receptivt ordförråd. Finns inte 

förståelse för de enskilda orden blir det svårt att få ett sammanhang och förstå innebörden i 

meningar och texter.   

Vid läsförståelse hämtar läsaren tidigare bakgrundskunskaper och erfarenheter från 

långtidsminnet för att kunna bearbeta texten (Høien & Lundberg, 1999). De brister i förmågan 

att ta till sig auditiv information som finns hos barn med CI skulle kunna leda till att de går 

miste om tillfällen att tillägna sig tillräckliga bakgrundskunskaper. 
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Ett annorlunda korrelationsmönster än det som sågs hos normalhörande sågs hos barnen 

med CI. Framförallt sågs fler korrelationer mellan lästest och övriga test hos normalhörande. 

Detta skulle kunna bero på att barnen med CI har brister i den fonologiska bearbetningen men 

ändå relativt god läsförmåga och därför inte förlitar sig på den fonologiska bearbetningen vid 

läsning i samma utsträckning som normalhörande.  

 

Utveckling 

En positiv utveckling av avkodning har skett både hos barnen med CI och de normalhörande. 

Läsförståelsen förbättrades något hos barnen med CI under de två åren, men samma tydliga 

utveckling som på avkodning sågs inte. 

En anledning till att en positiv utveckling har skett av avkodning skulle kunna vara att 

barnen med ökad läsvana bygger upp fler och starkare fonologiska och ortografiska 

representationer för ord, stavelser och fonem. Det är sannolikt att läsutvecklingen av både ord 

och nonord drar nytta av att representationerna utvecklas.  

Skillnaden i utveckling mellan avkodning och läsförståelse som sågs i föreliggande studie 

skulle kunna bero på att läsavkodning inte ställer lika höga krav på arbetsminne och 

ordförråd.  

Två av de deltagare som presterade lågt på test av läsförståelse var de som hade störst 

positiv utveckling. Detta skiljer sig från det utvecklingsmönster som sågs i test av fonologiska 

representationer, fonologiskt arbetsminne och receptivt ordförråd där deltagare med låga 

prestationer också hade en bristande utveckling. Anledningen till att det skiljde sig vid test av 

läsförståelse skulle kunna vara att de har större utrymme för positiv utveckling och att de med 

ökad läsvana utvecklar sin läsförståelse. Detta visar att en svag läsförmåga hos barn med CI 

ändå kan utvecklas.  

Tidigare forskning (Geers, Tobey, Moog & Brenner, 2008) har visat att barn med CI får 

svårare med att följa mönstret av läsutvecklingen som ses hos normalhörande barn. De fann i 

sin studie att fler barn med CI presterade i nivå med normalhörande vid åtta till nio års ålder 

än vid femton till arton års ålder. I föreliggande studie kunde utvecklingen av läsförmågan på 

gruppnivå under de två åren endast undersökas hos de äldsta barnen då det var de som deltagit 

i test av läsning vid alla tre testtillfällena. Eventuellt kan den generellt bristande utvecklingen 

av läsförståelse tyda på denna trend även här. En anledning till att barn med CI får det svårare 

att följa den normala utvecklingen skulle kunna vara att läsning med ökad ålder ställer högre 

krav på ordförråd och bearbetning av komplexa meningar.    
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Metoddiskussion 

Då barnen med CI är en liten och mycket heterogen grupp uppstår svårigheter att genomföra 

studier på gruppnivå. Generella slutsatser ska dras med försiktighet då det är stor spridning på 

prestationerna och bakgrundsfaktorer (ålder vid implantation, pre- eller postlingual dövhet 

etc.) hos barnen påverkar i varierande grad. Genom att föreliggande studie genomfördes dels 

som gruppstudie och dels som en multipel fallstudie togs hänsyn till gruppens heterogenitet. 

Studier på gruppnivå kan ändå ge indikationer på hur språkliga och kognitiva förmågor 

påverkas och utvecklas hos barn med CI vilket kan ge vägledning i fortsatt forskning.  

En longitudinell studie ger möjlighet att undersöka utvecklingen av en förmåga över tid. I 

föreliggande studie fanns den nackdel att olika personer utförde testningarna vid de olika 

testtillfällena vilket kan ha lett till att bedömningarna av testsvaren skiljde sig åt. En fördel var 

dock att en stor del av testen var datorbaserade vilket gjorde att alla deltagare fick testen 

presenterade på samma sätt. Volymen ställdes in efter varje deltagares bekvämlighet vid de 

datorbaserade testen som innehöll auditiv information. Dock är det inte säkert att denna 

volym var den optimala.  

Testledarna eftersträvade en tyst testmiljö. Miljön var dock inte alltid optimal då 

testningarna utfördes på barnens skolor i de lokaler som fanns tillgängliga. Dessa lokaler låg i 

vissa fall i anslutning till lokaler där det förekom aktiviteter.  

De svårigheter som finns för barn med CI att uppfatta auditiv information kan ha lett till att 

vissa av uppgifterna kändes svåra. Detta kan ha lett till att vissa av barnen kände sig 

obekväma i situationen vilket kan ha påverkat resultatet. Främst vid testet nonordsrepetition 

var detta märkbart. Detta förstärktes av att uppgifterna i testen bara fick höras en gång vilket 

kan ha upplevts stressande.  

En pilottestning utfördes vilket gav testledarna övning i testningens utförande. Dock var 

det utifrån pilottestningen svårt att få en bild av hur testningen av barnen med CI skulle bli. 

Kraven på testledarna var högre när det gällde tydlighet i instruktionerna vid testning av 

barnen med CI. Vid de tillfällen då teckentolk användes uppstod i vissa situationer osäkerhet 

om hur aktiv tolken skulle vara. Beslut fick då tas under testningens gång.  

En svaghet i föreliggande studie är att normaldata saknades för de äldre deltagarna i 

samtliga test och för alla deltagare i testen orddiskrimination och PPVT. Dock har råpoängen i 

PPVT kunnat räknas om till standardpoäng och staninevärden. På test av fonologiska 

representationer presterar normalhörande nära taknivå i tidig ålder vilket gör att avsaknaden 

av normaldata för äldre barn inte hade så stor betydelse.  
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En nackdel i testet orddiskrimination är att en testledare presenterar den auditiva 

informationen under testet vilket gör att presentationen inte blir riktigt lika vid varje testning. 

För att presentationen i föreliggande studie skulle bli så likvärdig som möjligt var det alltid 

samma testledare som presenterade testet.  

Testet nonordsrepetition används i föreliggande studie för att testa det fonologiska 

arbetsminnet. Nonordsrepetition är dock en komplex uppgift som ställer krav på en rad 

förmågor. Testet ställer till exempel krav även på god perception. Då barn med CI har nedsatt 

perception är detta en faktor som påverkar prestationen i högre grad hos dem än hos 

normalhörande.  Testpersonen behöver även ha förmåga att uttala fonemen rätt. Denna 

förmåga var i vissa fall begränsad hos barnen med CI i föreliggande studie. Vid tolkning av 

resultatet uppkommer svårigheter att säkert säga vilken förmåga som påverkat resultatet mest.  

Rättningen av testet nonordsrepetition gjordes efter givna kriterier. Dock var kriterierna i 

vissa fall svårtolkade och som alltid vid perceptuella bedömningar blir bedömningen 

subjektiv. Då testet har rättats av olika personer vid de tre testtillfällena innebär det att 

jämförelsen åren emellan kan vara missvisande. Rättningen kan ha varit snällare eller 

strängare vid något eller några testtillfällen. För att underlätta rättningen kontaktades 

sakkunnig logoped som, vid tveksamma fall, kunde ge stöd i bedömningen. Samma logoped 

gav även stöd vid rättning i studien 2008. 

I testet satsifyllnad läser den inspelade rösten upp meningarna med något hög hastighet. 

Detta kan ha lett till att några av barnen i föreliggande studie på grund av detta inte klarade av 

att svara innan nästa uppgift kom. Eventuellt skulle testresultatet blivit högre hos något eller 

några av barnen om hastigheten varit lägre. 

Testet PPVT-III, som i föreliggande studie används för att mäta receptivt ordförråd, är en 

översättning från engelska och är inte anpassad till svenska språkförhållanden. Det finns inte 

heller någon svensk normering. Detta kan innebära att resultaten blir missvisande. 

Vid rättningen av testet TOWRE sker en perceptuell bedömning som blir subjektiv vilket 

till viss del kan påverka resultatet. Även här finns risken att rättningen var strängare vid något 

eller några testtillfällen. 

Testet Woodcock rättas dels efter antal helt rätt svar enligt facit och dels efter antal svar 

som är grammatisk/semantiskt rätt. Den grammatisk/semantiska rättningen kan ha skiljt sig åt 

mellan de tre testtillfällena. En av deltagarnas tal var svårförståeligt och deltagaren blev 

därför tolkad av teckentolk för att testledarna skulle uppfatta svaret. Detta ansågs nödvändigt 

då resultatet annars inte hade gett en rättvisande bild av barnets läsförmåga. 
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Allmän diskussion 

Gruppen barn med CI i föreliggande studie är liten vilket innebär att resultat ska tolkas med 

försiktighet. Resultatet i föreliggande studie stämmer för just denna grupp barn men studie av 

en annan grupp barn med CI skulle kunna visa på ett annat resultat när det gäller prestation 

och utvecklingsmönster. 

Gruppen barn med CI är en heterogen grupp bestående av individer med skilda 

förutsättningar för att utveckla kognitiva och språkliga förmågor. Detta visade sig i 

föreliggande studie då deltagarnas prestationer vid många test skiljde sig åt. Till exempel 

presterade barnen som grupp lågt vid test av receptivt ordförråd men två deltagare utmärkte 

sig genom att prestera markant bättre än de andra. Dessa två deltagare presterade väl även på 

andra test. Några tydliga gemensamma bakgrundsfaktorer som skulle kunna ligga bakom 

deras goda prestationer sågs dock inte. 

Förutom att två av barnen presterade högt på många test så presterade även barnen med CI 

som grupp i nivå med normalhörande på vissa test. Detta visar att barn med CI trots sina 

svårigheter har förmåga att utveckla vissa kognitiva och språkliga förmågor och komma upp i 

nivå med normalhörande.   

De skilda prestationer hos barn med CI, som sågs i föreliggande studie och som även setts i 

tidigare forskning, är något som de kliniskt verksamma personer som kommer i kontakt med 

dessa barn bör förhålla sig till. En grundlig utredning av varje barn bör göras för att upptäcka 

individuella styrkor och svagheter.  

Slutsatser 

En trend som kan ses i föreliggande studie är att barn med CI presterar sämre än 

normalhörande när det gäller fonologiska representationer. Det sågs inte heller någon tydlig 

positiv utveckling av fonologiska representationer mellan 2007 och 2009. En annan trend är 

att barn med CI presterar i nivå med normalhörande på test av det visuospatiala och komplexa 

arbetsminnet, medan de presterar betydligt sämre vid test av det fonologiska arbetsminnet. En 

positiv utveckling har skett av det visuospatiala och komplexa arbetsminnet men inte i lika 

hög grad av det fonologiska arbetsminnet. Den bristande utvecklingen av fonologiska 

representationerna och fonologiskt arbetsminne skulle kunna innebära att utvecklingen av 

dessa förmågor hos barn med CI inte enbart är försenad utan även vid en viss nivå har planat 

ut. Brister sågs även i det receptiva ordförrådet hos barnen med CI och det sågs inte heller 

någon positiv utveckling av det receptiva ordförrådet. Ett område där trenden pekar på att 

barn med CI presterar i nivå med normalhörande är avkodning. Även utvecklingen av 

avkodning följer normalhörande barns. Läsförståelsen hos barnen med CI var sämre än hos 
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normalhörande och den tydliga positiva utveckling som sågs av avkodning sågs inte av 

läsförståelse.  

Framtida studier 

Barnen med CI i föreliggande studie visade brister inom fonologiska förmågor, fonologiskt 

arbetsminne, samt receptivt ordförråd. Även utvecklingen inom dessa områden var svag. Det 

skulle vara intressant att undersöka vilken effekt specifik träning av någon eller några av 

dessa områden skulle ge för utvecklingen av den specifika förmågan. Det skulle även vara 

intressant att se om träning av en förmåga kan stärka utvecklingen av en annan förmåga. Till 

exempel skulle träning av det fonologiska arbetsminnet kunna stärka det receptiva ordförrådet 

och/eller tvärtom.  

Ytterligare forskning om utvecklingen av kognitiva och språkliga förmågor hos barn med 

CI behövs för att kunna dra säkrare slutsatser. Det skulle vara särskilt intressant att se fler 

studier om hur barn med CI utvecklar sin läsförmåga. Dels hur de från början utvecklar sin 

läsförmåga och dels hur denna läsförmåga fortsätter att utvecklas upp i vuxen ålder. Det vore 

även intressant att studera hur deras läsförmåga påverkar deras möjligheter till delaktighet i 

samhället.  
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Bilaga  

 

 
 
Till målsman                                                                           Linköping 09xxxx 

 

Hej! 

 

Vi heter Sofia Åström och Jenni Carlsson och vi är studenter på logopedprogrammet på 

Linköpings universitet. Under våren kommer vi att genomföra en studie och skriva en 

magisteruppsats som handlar om utveckling av språk och kognitiva förmågor hos barn med 

cochleaimplantat (CI). Vår studie är en fortsättning på tidigare studier som ditt barn har 

deltagit i 2007 och 2008. Studierna kommer också att ingå som en mindre del i ett 

forskningsprojekt som handlar om hörselskadade barn. Forskningsprojektet leds av professor 

Björn Lyxell vid Linköpings universitet. Björn Lyxell är även vår handledare (tel: xxx, e-post: 

xxx). 

 

Det övergripande syftet är att studera hur språkliga och kognitiva färdigheter (minnet, 

förmågan att leka med ord samt förmågan att förstå och bearbeta språk) hos barn med CI 

utvecklas och hur detta i sin tur är kopplat till utveckling av läsförmåga. Det finns flera 

viktiga skäl till att studera dessa frågor. Det viktigaste skälet är dock att vi behöver mer 

kunskap om förutsättningarna hos barn med CI, bl.a. för att kunna ge råd och 

rekommendationer om t ex hur undervisningen i skolan skall utformas utifrån barnens 

förutsättningar. Vi hoppas med vårt projektarbete kunna bidra till detta. 

 

Då vi undersöker hur utvecklingen av kognitiva och språkliga förmågor hos barn med CI sker 

så bygger vår studie på att samma barn deltar nu som har gjort det tidigare. Vi skulle nu vilja 

fråga om Du och Ditt barn åter är intresserade av att delta i vår studie. Barnens språk och 

minne kommer att undersökas genom att de får göra några test i ett dataprogram där de skall 

trycka på knappar och några där de muntligt får svara på frågor. Testen har använts på cirka 

200 barn tidigare (150 barn med normal hörsel och 50 barn med cochleaimplantat). Vi 

kommer även att undersöka barnens ordförråd och läsförmåga med test ur pärmar. De test 

som vi använder är inte svåra för barnen och själva testningen upplevs i de allra flesta fall som 

rolig. Testningen sker i ett enskilt rum efter överenskommelse antingen i hemmet eller på 

barnens skola. Det tar sammanlagt ca 1 ½ timme och sker, om möjligt, vid ett och samma 

tillfälle.  

 

Resultaten från testningarna behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas avidentifierade. 

Magisteruppsatsen som studien kommer att resultera i presenteras på logopedprogrammet vid 

Linköpings universitet och eventuellt kommer resultaten att användas i vetenskapliga artiklar.  

 



 

 

 

Barnen kommer att testas av oss, Sofia och Jenni. Om ni inte vill delta kan ni tacka nej utan 

att det får några som helst konsekvenser för er fortsatta kontakt med hörselvården. Ni behöver 

heller inte motivera ett sådant ställningstagande. Projektet är godkänt i forskningsetisk 

kommitté. 

 

En kort tid efter att ni fått detta brev kommer vi att kontakta er på telefon. Ni har då också 

möjlighet att ställa frågor till oss och om ni vill delta kommer vi överens om var testningen 

ska ske. Om vi kommer överens om att testningen ska ske på ditt barns skola så tar vi kontakt 

med skolan. Då vi även vill ha ett skriftligt godkännande från er om ni vill delta så ber vi er 

att fylla i svarstalongen längst ner på sidan och skicka in till oss i det adresserade och 

frankerade kuvertet. 

 

Om ni har frågor kring studien är ni välkomna att kontakta: 

Sofia Åström (tel: xxx e-post: xxx) eller  

Jenni Carlsson (tel: xxx e-post: xxx) 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Sofia Åström 

 

 

Jenni Carlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
     Ja, min dotter/son _________________________________ (namn) får delta i studien.  

 

 

Underskrift: _______________________________________________ 

 

 

 


