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Abstract 

Cochlear Implant (CI) is a hearing device that can enable deaf children or children with severe 

hearing impairment to hear and to develop spoken language. Research has shown that 

Swedish school aged children with CI have poor prosodic abilities to some extent, as well as 

poor phonological working memory. However, there are large individual differences.  

 

The aim of the present study was to investigate prosodic abilities and phonological working 

memory in Swedish preschool children with CI. Moreover, the relation between prosodic 

abilities and phonological working memory was examined. Six preschool children with CI 

participated in the study. The control group consisted of 18 children with normal hearing, out 

of which six children were matched for age, sex and regional dialect to the children with CI. 

 

In the present study the children with CI as a group demonstrated significantly lower results 

compared to the children with normal hearing on tests concerning prosodic production 

abilities at word, phrase and discourse level and tests concerning phonological working 

memory. No significant differences emerged regarding receptive prosodic abilities. In 

comparison to Swedish school aged children with CI it was shown that both younger and 

older children with CI have difficulties at all prosodic levels. Furthermore, the comparisons 

indicate that receptive prosodic skills develop during preschool and school years. Results also 

indicate a connection between prosodic abilities and phonological working memory. 

 

The children with CI in the present study is a heterogeneous group and a few children 

demonstrated equivalent results as their matched controls on some parts of the tests, which 

show that CI provides a good foundation for developing prosodic abilities and spoken 

communication.  

 

Keywords: Cochlear Implants, prosody, phonological working memory, hearing, 

development, phonological abilities, hearing impairment 

 

 



 

Sammanfattning 

Cochleaimplantat (CI) är ett hörselhjälpmedel som kan ge barn med grav hörselnedsättning 

eller dövhet möjlighet att höra och utveckla talat språk. Svenska grundskolebarn med CI har 

tidigare visats ha en något nedsatt prosodisk förmåga och fonologiskt arbetsminne även om 

stora individuella variationer förekommer. 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka prosodisk förmåga och fonologiskt 

arbetsminne hos svenska förskolebarn med CI. Vidare undersöktes samband mellan prosodisk 

förmåga och fonologiskt arbetsminne. I studien deltog sex förskolebarn med CI och totalt 18 

normalhörande kontroller, varav sex var ålders-, köns- och dialektmatchade med barnen med 

CI.  

 

Barnen med CI i föreliggande studie uppvisade som grupp signifikant lägre resultat än de 

normalhörande barnen på test avseende prosodisk produktion på ord-, fras- och diskursnivå 

samt på test som undersöker fonologiskt arbetsminne. Gällande receptiv prosodisk förmåga 

förekom inga signifikanta skillnader. Vid jämförelse med svenska grundskolebarn med CI 

framkom att både yngre och äldre barn med CI har svårigheter med prosodi på samtliga 

nivåer. Vidare jämförelser indikerar att en utveckling av receptiv prosodisk förmåga sker 

under förskole- och skolåren. Korrelationsberäkningarna tyder på att det föreligger ett 

samband mellan prosodisk förmåga och fonologiskt arbetsminne. 

 

Barnen med CI i föreliggande studie är en heterogen grupp och några barn uppvisade på vissa 

deltest likvärdiga resultat som sina matchade kontroller, vilket visar att CI ger goda 

förutsättningar att utveckla prosodiska förmågor och talad kommunikation.  

 

Nyckelord: Cochleaimplantat, prosodi, fonologiskt arbetsminne, hörsel, utveckling, 

fonologisk förmåga, hörselnedsättning 
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Figur 1. Cochleaimplantat                         

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Cochleaimplantat). 

Bakgrund 

Cochleaimplantat (CI) är ett hörselhjälpmedel som kan ge barn med grav hörselnedsättning 

eller dövhet möjlighet att höra ljud och uppfatta talat språk. Då CI opereras in får barnet 

möjlighet att utefter egna förutsättningar utveckla talkommunikation (Osberger et al., 2006). 

Enligt Socialstyrelsen (2000) är målsättningen att barn med CI i möjligaste mån ska få 

utveckla såväl talat språk som teckenspråk.  

 

Tidigare studier har visat att barn med CI tenderar att ha en försenad språkutveckling och ett 

något nedsatt fonologiskt arbetsminne, även om stora individuella variationer föreligger 

(Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004; Wass et al., 2008). Kunskapen om prosodisk förmåga 

och fonologiskt arbetsminne hos svenska förskolebarn med CI är emellertid sparsam varför 

föreliggande studie syftar till att utöka kunskapsläget. Vid kommunikation har de två 

förmågorna centrala funktioner och är därför viktiga att studera för att ge större förståelse och 

kännedom om de förutsättningar och utvecklingsaspekter som föreligger hos barn med CI. 

Den ökande kunskapen kan även bidra till att exempelvis lättare kunna utforma anpassad 

intervention. 

 

Cochleaimplantat  

Ett CI stimulerar hörselnerven genom elektriska impulser och består av yttre och inre 

komponenter (Figur 1). De yttre delarna omfattar en mikrofon, en talprocessor och en 

sändare. De inre inopererade delarna består av en mottagare och en elektrod som är införd i 

hörselsnäckan. Mikrofonen och talprocessorn är ofta placerade bakom örat likt en hörapparat 

(Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004). Mikrofonen 

fångar upp ljud och för det vidare till talprocessorn 

som kodar ljuden till signaler, vilka förs vidare till 

sändaren som sitter fast med en magnet mot den 

inopererade mottagaren (SBU Alert, 2006). 

Signalerna överförs därefter till mottagaren och 

skickas sedan vidare till elektroden i snäckan som 

går förbi de skadade hårcellerna och stimulerar 

hörselnervens nervceller direkt. Hörselnerven 

uppfattar signalerna och skickar dem till hjärnan där 

signalerna tolkas som ljud (Grayden & Clark, 2006). 
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I Sverige är utgångspunkten idag att alla barn som är i behov av CI ska erbjudas bilaterala 

implantat om utredningen inte visar någon kontraindikation för två CI (E. Mäki-Torkko, 

personlig kommentar, 16 februari, 2009). Bilateralt CI syftar till att öka barnets möjligheter 

att utveckla riktningshörsel och att kunna höra i ogynnsamma akustiska miljöer. Vidare 

medför bilateralt CI ökad säkerhet om tekniska problem skulle uppstå med ett av implantaten 

(Willstedt-Svensson, Sahlén & Mäki-Torkko, 2008). I dag anses det vara fördelaktigt att 

barnen opereras så tidigt som möjligt för att de ska få bättre förutsättningar att bland annat 

utveckla auditiva system och talat språk (Geers, Nicholas & Sedey, 2003; SBU Alert, 2006). 

Innan CI blir aktuellt provas alltid om hörapparat är ett passande hjälpmedel och i de fall 

implantation är behövligt utförs denna helst så snart diagnosen är konstaterad. Implantationen 

sker ofta vid ett års ålder men det är sällsynt med operationer före sex månaders ålder. År 

1999 gjordes den första CI-operationen i Linköping och hittills har cirka 60 barn fått 

implantat inopererat vid Linköpings universitetssjukhus (E. Mäki-Torkko, personlig 

kommentar, 16 februari, 2009).  

 

Hörsel  

Hörseln och balansen är de sinnesorgan som först utvecklas hos fostret. I sjätte fostermånaden 

är hörselsystemet utvecklat och det normalhörande fostret kan redan i moderns mage uppfatta 

ljud, talrytmer och betoningar (Berggren, Jauhiainen & Tranebjaerg, 2007; Bjar, 2003). På de 

större sjukhusen i Sverige undersöks det nyfödda barnets hörsel inom de första dagarna 

genom otoakustiska emissioner, vilka visar huruvida de yttre hårcellerna i cochlean fungerar 

normalt. Den neonatala hörselscreeningen gör att barn med medfödd dövhet eller 

hörselnedsättning kan diagnostiseras under de första levnadsveckorna (Bagger-Sjöbäck et al., 

2006). Dövhet beskrivs ofta som en så pass grav hörselnedsättning att individen inte kan 

uppfatta tal eller kommunicera via talat språk. Vidare är dövhet ett vitt begrepp där 

tröskelvärdet alltid bör anges (Willstedt-Svensson et al., 2008). I Sverige har cirka två per 

1 000 födda barn en medfödd hörselnedsättning som kräver någon form av habilitering och 

cirka 30-40% av dessa barn uppskattas ha någon typ av tilläggshandikapp (Bagger-Sjöbäck et 

al., 2006; Willstedt-Svensson et al., 2008).   

 

Hörsel hos barn med CI 

Barnets implantat ställs in med syfte att samtliga talfrekvenser ska kunna uppfattas, dock 

föreligger en nedsättning på 30-40 dB (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004). Hörseln hos 

barn med CI går inte att jämställa med normalhörande barns hörsel (Svirsky, Robbins, Kirk, 
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Pisoni & Miyamoto, 2000). Att höra med ett CI innebär att det ljud som inkodas är 

ofullständigt och modifierat (Naito et al., 2000). Implantatet kan inte bearbeta samma mängd 

auditiv information som den normala hörseln vilket bidrar till att ljudbilden inte blir lika 

detaljerad. Det är dock svårt att veta exakt hur det enskilda barnet med CI hör och uppfattar 

ljud. Barn med samma typ av CI kan vidare höra olika och ha olika förutsättningar för att 

uppfatta viktiga språkliga detaljer i talet (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004).  

 

Prosodi 

Språkets ljudegenskaper består huvudsakligen av vokaler, konsonanter och prosodi, där 

prosodi kan beskrivas som språkets rytmiska, dynamiska och melodiska egenskaper (Bruce, 

1998). Prosodi framställs ofta vara suprasegmentell, det vill säga överlagrad språkets 

ljudsegment (Engstrand, 2004). Ett tal utan prosodi skulle karaktäriseras av monoton melodi, 

statisk intensitet och röstkvalitet, oföränderligt taltempo samt ljudsegment producerade med 

samma längd (Bruce, 1998). Svenskan har ett relativt komplext prosodiskt system och prosodi 

kan analyseras på ord-, fras- och diskursnivå (Samuelsson, 2004). 

 

Prosodins funktioner 

En av prosodins viktiga funktioner är att strukturera det talade språket genom att binda ihop 

och avgränsa ljud- och talsekvenser (Bruce, 1998). På ordnivå kan prosodi vara 

betydelseskiljande i form av kvantitet; sed-sedd, betoningsplacering; Japan-japan, och 

ordaccentdistinktion; Polen-pålen. I en fras kan prosodi fungera betydelseskiljande genom att 

viktiga ord framhävs (Lindblad, 1997). Prosodi har även en viktig kommunikativ funktion på 

diskursnivå genom att bidra till att samförståelse lättare uppnås (Fox, 2001).  

 

Vokalkvantitet 

I svenskan förekommer längdskillnader gällande vokaler då samtliga vokalfonem har varsin 

lång och kort allofon. I de flesta svenska dialekter sammanfaller emellertid några av de korta 

allofonerna, till exempel /e/ och /ɛ/ i sett och sätt (Lindblad, 1997). Vokalkvantiteten kan vara 

betydelseskiljande såsom i det minimala paret baka-backa (Engstrand, 2004). 

Kvantitetsskillnader förekommer endast i betonade stavelser (Nettelbladt, 2007a). 

 

Betoning 

Betoning innebär att vissa stavelser, ord eller fraser framhävs på bekostnad av närstående 

ljudsegment. Vid förståelse av tal är betoningen mycket betydelsefull då den framhäver det 
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viktiga i talet (Lindblad, 1997). Ordbetoning kan vara betydelseskiljande i ord med samma 

språkljud, till exempel i 'banan - ba'nan. Placeringen av betoningen är dock inte det enda som 

påverkar orden då även kvaliteten av både vokalerna och konsonanterna förändras (Bruce, 

1998). I ett yttrande kan olika ord, fraser och satser framhävas vilket ger olika betydelser till 

talet. Innebörden i yttrandet flickan hoppar på ett tåg förändras beroende på om hoppar eller 

på betonas. De ord som betonas är ofta de viktiga innehållsorden (Engstrand, 2004). 

Funktionsord såsom pronomen, hjälpverb, konjunktioner och artiklar är däremot ofta 

obetonade vilket kan göra dem svårare att uppfatta (Huttunen et al., 2007).  

 

Ordaccenter 

I svenska språket förekommer två olika ordaccenter, accent 1 (akut accent ´ ) och accent 2 

(grav accent ` ) som karaktäriseras av skilda tonförlopp (Elert, 2000). I relation till början av 

den betonade stavelsen produceras tontoppen tidigare i accent 1 än i accent 2. För accent 1 är 

tontoppen även vanligtvis något lägre än för accent 2. Vidare beskrivs ofta accent 1 bestå av 

en tontopp och accent 2 av två tontoppar. Ordaccenter förekommer endast i huvudbetonade 

stavelser och således inte i obetonade eller bibetonade stavelser (Lindblad, 1997). I svenskan 

finns ord som är lika gällande ljudväv, betoning och kvantitet och som skiljs åt endast 

beträffande ordaccent, såsom ´tomten (en tomt) - `tomten (jultomten). Ord med bestämd form 

där stammen är enstavig har i svenskan accent 1; ´stegen (av steg), medan ord där stammen är 

tvåstavig; `stegen (av stege), oftast har accent 2 (Elert, 2000; Engstrand, 2004).  

 

Interaktionell prosodi 

På diskursnivå bidrar och underlättar prosodi till att samförståelse uppnås. Genom exempelvis 

intonation struktureras och avgränsas talflödet i fraser och satser vilket leder till att 

samtalsdeltagarna lättare kan tolka varandra och avläsa turtagningsordningen (Fox, 2001). 

Vidare kan initiativ och respons signaleras av olika prosodiska mönster (Selting, 2001). 

Prosodin är även viktig för att både kunna uttrycka och tolka olika känslotillstånd, attityder 

och demografiska aspekter såsom dialekt och ålder (Bruce, 1998; Lindblad, 1997). 

 

Typisk språkutveckling 

Barn är redan vid födseln inriktade på att kommunicera och i samspel med omgivningen 

utvecklas barnets språk (Bjar, 2003). Språkutvecklingen sker i ett sociokulturellt sammanhang 

där barn präglas av det omgivande språket (Strömqvist, 2008).  
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En stor del av barnens fonologiska utveckling sker mellan ett och ett halvt och fyra års ålder 

och det fonologiska systemet är vanligtvis färdigutvecklat vid cirka fem års ålder (Bjar, 2003). 

Fonologin i barns första ord förenklas ofta genom bland annat strykning av pretoniska 

stavelser och förenkling av konsonantförbindelser (Nettelbladt, 2007a). 

 

Barns grammatiska utveckling går från att yttranden består av endast ett ord till att vid cirka 

18 månaders ålder innehålla två ord. Fraserna byggs sedan ut till att innehålla fler ord och 

successivt börjar barnen använda olika grammatiska strukturer och mer avancerad syntax 

(Crystal, 2005). Vid tre till fyra års ålder utelämnar barn exempelvis artiklar mer sällan och 

olika typer av bisatser och frågor kan produceras (Håkansson & Hansson, 2007).  

 

För att utveckla ord måste barnet kunna segmentera omgivningens språkliga ljudväv till 

mindre enheter och koppla samman dessa enheter till specifika föremål, händelser och 

begrepp (Strömqvist, 2008). De första orden börjar ofta framträda då barnet är i ettårsåldern 

och ungefär kring slutet av barnets andra levnadsår sker en markant utökning av ordförrådet, 

den så kallade ordförrådsexplosionen (Håkansson, 1998). Då barnet är cirka tre år är ett 

grundläggande ordförråd ofta utvecklat (Strömqvist, 2008). De ord som barnet förstår är ofta 

betydligt fler än de ord som barnet aktivt använder. Den största delen av språkutvecklingen 

anses ske innan barnet är fem år, men lexikonet fortsätter dock att utökas och förändras 

genom skolåren och i vuxen ålder (Nettelbladt, 2007b).  

 

Prosodisk utveckling 

Barns prosodiska utveckling, liksom språkutvecklingen i stort, påverkas av det språk som 

används av omgivningen. Redan under de första levnadsmånaderna börjar barnets ljudsystem 

att anpassas till de språkliga klangerna som förekommer i omgivningen (Strömqvist, 2008). 

Vid sex månaders ålder har det visats att barn kan uppmärksamma prosodiska mönster 

(Soderstrom, Seidl, Kemler Nelson & Jusczyk, 2003). Crystal (2005) beskriver att barn tidigt 

kan bemästra prosodiska mönster men att förståelsen för prosodins funktioner och 

användningsområden fortsätter att utvecklas upp genom tonåren. 

 

I en studie av Snow (2006) visades att intonationsförmågan till stor del är utvecklad hos barn 

vid 18 månaders ålder. I en tidigare undersökning framkom att barn utvecklar funktionella 

aspekter av intonation, såsom fallande ton vid frasslut, mellan ett och fyra års ålder (Snow, 

2004). Wells, Peppé och Goulandris (2004) visade att många barn har tillägnat sig de flesta 
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intonationsmönstren i femårsåldern, men att vissa prosodiska aspekter fortsätter att utvecklas i 

äldre åldrar. Vidare framkom skillnader både mellan barn och inom det individuella barnet 

gällande utveckling av olika prosodiska egenskaper (ibid.). Liknande individuella variationer 

gällande prosodiska förmågor har även visats hos svenska barn (Samuelsson, 2004).  

 

Vid cirka ett års ålder kan barn uppfatta och skilja mellan lingvistiskt betydelsefulla tonala 

förlopp och vid två års ålder har det visats att barn har etablerat förmågan att producera en 

skillnad mellan de två ordaccenterna (Kadin & Engstrand, 2005; Ota, 2006). En tidsperiod 

beskrivs förekomma då accent 2 ofta övergeneraliseras men vid två och ett halvt till tre och ett 

halvt års ålder tenderar barnen att ha anammat rätt accenter igen (Bruce, 1998; Plunkett & 

Strömqvist, 1992).  

 

I en studie av Engstrand och Bonsdroff (2004) undersöktes svenska barns utveckling av 

kvantitetskontraster. Det framkom att barn mellan 24 och 30 månaders ålder kan producera 

skillnader mellan ord såsom bada och badda likt vuxna talare. I en senare undersökning 

(Bonsdroff & Engstrand, 2005) framkom dock att barn redan vid 18 månaders ålder har 

utvecklat förmågan att hantera svenskans kvantitetsmönster men författarna diskuterar att 

förmågan sannolikt utvecklas ännu tidigare. 

 

Gällande rytm och betoning sker en stor utveckling innan barnet är två år men en viktig 

period i tillägnandet av språkets betoningssystem har även visats vara då barnet är mellan tre 

och fem år (Allen, 1983). Förmågan till fullständig förståelse och produktion av 

betoningsmönster uppnås emellertid först vid tolv års ålder (Atkinson-King, 1973). Det har 

vidare beskrivits att yngre barn kan ha svårigheter med att använda prosodisk information för 

att överbrygga ords starka lexikala representation exempelvis när ord endast skiljs åt genom 

prosodiska mönster (Vogel & Raimy, 2002).    

 

Då barn utvecklar det svenska språkets rytmiska mönster tenderar de att föredra 

trokémönstret, där betonad stavelse föregår obetonad stavelse, framför det jambiska mönstret 

där obetonad stavelse föregår betonad (Hansson, 1998; Nettelbladt, 1983). Dessa förenklingar 

förklaras i den metriska hypotesen vilken beskriver att barn ofta utelämnar initiala obetonade 

stavelser i ord med jambiskt mönster (Gerken, 1991). Den metriska hypotesen förutsäger även 

att barn i fraser utelämnar obetonade småord såsom artiklar då de står i pretonisk position. Att 
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barn på detta sätt övergeneraliserar trokémönstret kan bottna i en strävan efter att bibehålla 

språkets mest framträdande rytm (ibid.). 

 

Avvikande fonologisk och prosodisk utveckling 

Barns fonologiska förenklingar kan beskrivas utifrån syntagmatiska och paradigmatiska 

processer (Nettelbladt, 1983). De syntagmatiska processerna ändrar den fonotaktiska och 

prosodiska strukturen i målordet och de paradigmatiska processerna är kontextfria och 

påverkar klasser av segment (Nettelbladt, 2007c). Hos barn med språkstörning har det visats 

att förenklingar av konsonantförbindelse och förenklingar av flerstaviga ord är de vanligaste 

syntagmatiska processerna och bland de paradigmatiska processerna är försvagning och 

dentalisering vanligast förekommande (Hansson & Nettelbladt, 2002).  

 

I en studie av Samuelsson, Scocco och Nettelbladt (2003) visades att 41% av barn med 

språkstörning hade någon form av prosodiska svårigheter på ord-, fras- och diskursnivå. Det 

framkom även att det totala resultatet från den prosodiska testningen korrelerade signifikant 

med deltagarnas grammatiska förmåga (ibid.). Ordaccentkontraster har vidare framkommit 

vara det prosodiska drag som barn med språkstörning har störst svårigheter med (Samuelsson, 

2004). Prosodiska svårigheter tenderar att förekomma antingen på ordnivå, ord- och frasnivå 

eller på diskursnivå (Samuelsson & Nettelbladt, 2004). De prosodiska problemen på ord- och 

frasnivå diskuteras kunna vara relaterade till språkliga och fonetiska svårigheter medan 

problemen på diskursnivå kan bottna i pragmatiska svårigheter (ibid.; Samuelsson, Nettelbladt 

& Löfqvist, 2005). Svenska barn med språkstörning stryker ofta obetonade element såsom 

artiklar, subjekt, kopula och stavelser vilket påverkar prosodin på frasnivå (Hansson & 

Nettelbladt, 1995; Hansson, Nettelbladt & Leonard, 2000; Magnusson, 1983). Det har även 

visats att barn med specifik språkstörning oftare uppvisar tvek- eller ickeflytsfenomen i form 

av pauser, omtagningar och omformuleringar än barn med typisk språkutveckling. Dessa 

fenomen påverkar prosodin främst på diskursnivå (Nettelbladt & Hansson, 1999). 

 

Språkutveckling hos barn med CI 

CI ger gravt hörselskadade och döva barn möjlighet att uppfatta ljud och utveckla talat språk 

och efter att implantatet kopplats in börjar barnets hörsel- och talutveckling ta fart (Carter, 

Dillon & Pisoni, 2002; Geers, 2004). Barn med CI har emellertid ofta en något sen språklig 

utveckling och språkliga svårigheter kan förekomma, även om stora individuella variationer 

föreligger (Osberger et al., 2006). Att språkutvecklingen är påverkad kan dels förklaras av att 
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barnet gått miste om de tidiga ljudupplevelserna under spädbarnsåldern och dels av att den 

auditiva informationen barnet får ofta är mindre detaljerad (Nelfeldt & Nordqvist Palviainen, 

2004). De språkliga problemen är inte alltid direkt relaterade till graden av hörselnedsättning 

utan även faktorer såsom ålder vid inkoppling av CI, hörselförmåga innan CI samt barnets 

kognitiva funktioner spelar in (Dettman, Pinder, Briggs, Dowell & Leigh, 2007; Willstedt-

Svensson et al., 2008).  

 

Barn med CI kan ha svårigheter med att uppfatta och segmentera talets stavelser och fonem. 

Ord och fraser uppfattas då som hela enheter utan inre struktur vilket ger svårigheter att 

analysera och upptäcka språkets uppbyggnad och regler. Då svårigheter med fonologisk 

bearbetning förekommer påverkas ofta utvecklingen av lexikonet (Nelfeldt & Nordqvist 

Palviainen, 2004). Barn med hörselnedsättning beskrivs vidare generellt ha svårare att 

uppfatta och producera konsonanter än vokaler då konsonanternas spektrala energi är mindre 

och ligger på högre frekvensområden än vokalernas (Willstedt-Svensson et al., 2008). 

 

I en studie av Flipsen och Parker (2008) visades att barnen med CI följde liknande 

utvecklingssteg som normalhörande barn gällande fonologisk utveckling men att de var något 

sena. Vidare framkom att barnen främst använde typiska fonologiska mönster, men även 

avvikande mönster förekom. I en studie av svenska grundskolebarn med CI, i åldrarna 7:8-

13:4 år, framkom att barnen hade syntagmatiska och paradigmatiska processer men att de 

uppvisade liknande fonologisk utveckling som barn med typisk språkutveckling (Fandén, 

McTaggart & Hellstadius, 2008). 

 

Språkets olika domäner undersöktes i en studie av Geers, Moog, Biedenstein, Brenner och 

Hayes (2009) där det visades att barn med CI, i åldrarna fem till sex år, presterade bättre på 

test avseende ordförråd än på test gällande syntax och språkförståelse. Svårigheterna med 

syntax kan enligt författarna bero på att vissa grammatiska småord och ändelser är svåra att 

uppfatta då de exempelvis är obetonade (ibid.). 

 

Prosodisk utveckling hos barn med CI 

I en studie av Carter et al. (2002) framkom att grundskolebarn med CI producerade både rätt 

betoning och korrekt antal stavelser på cirka två tredjedelar av nonorden vid 

nonordsrepetition. Vid analys av både segmentella och suprasegmentella egenskaper var det 

enbart fem procent av nonorden som återgavs helt korrekt. Barnen tenderade vidare att i högre 
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grad stryka än att lägga till stavelser vilket även är vanligt hos normalhörande barn. Förmågan 

att kunna producera rätt antal stavelser och betoning visades ha en signifikant korrelation med 

exempelvis arbetsminne (ibid.).   

 

Den prosodiska förmågan hos barn med CI undersöktes i en longitudinell studie av Lenden 

och Flipsen (2006). Bland annat visades att barnen hade svårigheter med betoning och 

talhastighet men att två av barnen vid studiens slut börjat utveckla användningen av 

betoningsmönster (ibid.). I en undersökning av Klieve och Jeanes (2001) framkom att barnen 

med CI, i åldrarna sju till tolv år, hade svårigheter med intonation. Efter att ett 

interventionsprogram genomförts uppvisades förbättringar avseende de prosodiska dragen 

intensitet, duration och tonhöjd. Förbättringar inom perception och förståelse av prosodi 

påverkade även förmågan till prosodisk produktion (ibid.).  

 

Fandén et al. (2008) undersökte den prosodiska förmågan hos svenska grundskolebarn med CI 

där det framkom att barnen med CI uppvisade signifikant lägre resultat i jämförelse med 

normalhörande kontroller avseende förmåga att producera prosodi på ord-, fras- och 

diskursnivå. Gällande förmågan att uppfatta prosodi framkom inga signifikanta skillnader i 

jämförelse med kontrollgruppen. Vidare visade studien att individuella skillnader förekom 

bland barnen med CI då några uppvisade prosodiska färdigheter i nivå med de normalhörande 

barnen (ibid.).  

 

Arbetsminnesmodell 

Arbetsminnet är ett kognitivt system som tillfälligt lagrar och bearbetar information och är 

viktigt för flertalet kognitiva och språkliga processer. Baddeleys arbetsminnesmodell (2003) 

innefattar fyra komponenter; den centrala exekutiven, det visuospatiala skissblocket, den 

fonologiska loopen och den episodiska bufferten. 

 

Den centrala exekutiven är ett övergripande kontrollsystem som styr informationsflödet 

genom att rikta och fokusera uppmärksamheten på viktiga stimuli. Vidare ansvarar den 

centrala exekutiven för inhämtandet av information från långtidsminnet (Baddeley, 2000). Det 

visuospatiala skissblocket och den fonologiska loopen beskrivs vara två underordnade 

slavsystem som under en kort begränsad tid kan lagra och processa olika typer av information. 

Den fonologiska loopen består av två komponenter som samarbetar för att hålla kvar 

minnesspår. Den ena komponenten är det fonologiska korttidslagret i vilken auditiv 
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information kan lagras i några få sekunder. Den subvokala upprepningskomponenten utgör 

den andra delen och har som funktion att repetera det som finns i korttidslagret vilket gör att 

information kan hållas kvar längre (Baddeley, 2003; Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 

2008). Den episodiska bufferten är en mulitmodal enhet som integrerar och binder ihop 

information till enhetliga representationer (Repovs & Baddeley, 2006). 

  

Utveckling av fonologiskt arbetsminne 

Barns fonologiska arbetsminne utvecklas betydligt under förskoleåldern och har visats till stor 

del vara utvecklat vid fyra års ålder (Packiam Alloway, Gathercole & Pickering, 2006). 

Gathercole (1998) beskriver att yngre barn enbart använder det fonologiska korttidslagret vid 

bearbetning av fonologisk information och nyttjar således inte den subvokala 

upprepningskomponenten vilket äldre barn och vuxna gör. Vidare ökar barnets fonologiska 

minneskapacitet i samband med att ordförråd och kunskaper om språkets fonotax utvecklas 

genom att de fonologiska representationerna av stimulits ljudstruktur förstärks i den 

fonologiska loopen (ibid.). Minneskapaciteten påverkas även av den fonologiska 

bearbetningshastigheten där en hög hastighet är förenligt med ett stort minnesomfång. Denna 

bearbetningshastighet ökar med åldern och mer information kan därmed hållas i loopen 

(Ferguson & Bowey, 2005; Kali, 1997).  

 

Det fonologiska arbetsminnet har en central roll för språkutveckling och grammatisk 

utveckling (Willstedt-Svensson, Löfqvist, Almqvist, & Sahlén, 2004; Archibald & 

Gathercole, 2007). Begränsningar i den fonologiska loopen beskrivs vidare som en 

bakomliggande faktor till språkstörning hos barn (Bishop, 2005; Nettelbladt et al., 2008). För 

att mäta fonologisk arbetsminneskapacitet används ofta nonordsrepetition samt serial recall 

och studier har påvisat starka korrelationer mellan resultaten på dessa test och språkförmåga 

(Dillon, Cleary, Pisoni & Carter, 2004; Roy & Chiat, 2004).  

 

Fonologiskt arbetsminne hos barn med CI 

Tidigare studier har visat att barn med CI tenderar att prestera lägre än normalhörande barn på 

uppgifter gällande arbetsminne och att den fonologiska arbetsminnesförmågan är särskilt 

nedsatt även om individuella variationer föreligger (Ibertsson, Willstedt- Svensson, Radeborg 

& Sahlén, 2008; Pisoni & Cleary, 2003; Wass et al., 2008). I studien av Wass et al. (2008) 

framkom att barnen med CI uppvisade lägre resultat än barn med normal hörsel på både 

nonordsrepetition och serial recall av nonord. Författarna till studien diskuterar att de låga 
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resultaten möjligtvis kan bero på att barnen med CI har en lägre bearbetningshastighet än de 

normalhörande barnen. Då den fonologiska komplexiteten i nonorden är hög tenderar barnen 

med CI att ha större svårigheter än vid mindre komplexa målord (ibid.). I en undersökning 

med nonordsrepetition av Dillon et al. (2004) visade resultaten att barnen med CI, i åldrarna 

åtta till nio år, återgav 5% av nonorden och 39% av konsonanterna helt korrekt. Liknande 

resultat gällande nonordsrepetition framkom hos svenska grundskolebarn med CI där det även 

visades att barnen med CI hade betydligt lägre resultat än de normalhörande kontrollerna 

(Andersson & Thuresson Muhrman, 2007). Vid återgivning av nonord har det påvisats att 

barn med CI i högre grad återger suprasegmentella aspekter korrekt i jämförelse med 

segmentella egenskaper vilket indikerar att barn med CI uppfattar den övergripande 

prosodiska strukturen även när de segmentella egenskaperna gått förlorade (Carter et al., 

2002; Ibertsson et al., 2008).  

 

Samband mellan prosodi och fonologiskt arbetsminne 

I en studie av Lyxell et al. (2009) har jämförelser genomförts mellan barn med CI och barn 

med normal hörsel gällande bland annat prosodi och kognitiva förmågor såsom fonologiskt 

arbetsminne. Barnen med CI hade generellt lägre resultat än de normalhörande kontrollerna 

både gällande prosodisk förmåga och fonologiskt arbetsminne. För gruppen barn med CI 

framkom signifikanta korrelationer mellan produktion av prosodi på ordnivå och fonologiskt 

arbetsminne samt mellan uppfattning av ordaccenter och fonologiskt arbetsminne. Resultaten 

från korrelationerna mellan prosodi och fonologiskt arbetsminne indikerar att barnen med CI 

drar nytta av den prosodiska information som finns i nonordsuppgifterna vid test av 

fonologiskt arbetsminne. Vidare diskuterar författarna att barnen med CI troligtvis är mer 

beroende av de prosodiska egenskaperna då de får mindre stabila representationer av 

segmenten som en konsekvens av den något odetaljerade ljudbild implantatet ger (ibid.).   

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka prosodisk förmåga och fonologiskt 

arbetsminne hos svenska förskolebarn med cochleaimplantat (CI) och att jämföra dessa med 

normalhörande barns förmågor. Vidare undersöks om det föreligger samband mellan 

prosodisk förmåga och fonologiskt arbetsminne.      
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Metod 

Deltagare 

I föreliggande studie deltog totalt sex barn med CI, fyra flickor och två pojkar, i åldrarna 3:0-

6:7 år, med en medelålder på 4:9 år (Tabell 1). För att komma i kontakt med deltagarna 

kontaktades inledningsvis CI-teamet på Öronkliniken vid Linköpings universitetssjukhus. CI-

teamet informerades om syftet med studien och inklusionskriterierna för urval av deltagare. 

Kriterierna för barnen med CI var att de inte skulle ha något annat språk än svenska och 

tecken samt att ingen känd kognitiv funktionsnedsättning skulle föreligga. Logopederna i 

teamet valde utifrån de angivna kriterierna ut barn med CI och kontaktade därefter de aktuella 

barnens vårdnadshavare som gav muntligt godkännande till utgivande av kontaktuppgifter. 

Testledarna skickade ut skriftlig information om studien (Bilaga 1) vilket även följdes upp 

med ett telefonsamtal för att ge möjlighet till frågor och ytterligare information. Samtliga 

tillfrågade barn med CI medverkade i studien och både skriftligt samt muntligt godkännande 

inhämtades från vårdnadshavarna.   

  
Tabell 1 

Deskriptiva data över barnen med CI 

 
Ålder vid 

diagnos 
(år:mån) 

Antal 

CI 

Ålder vid 

inkoppling av CI 
(år:mån) 

Pre- / 

postlingual 
dövhet 

Taluppfattning 

(bilateralt) 

Typ av 

taluppfattningstest 

ca 1:9 2 2:4 Prelingual 28% Barndiskrimination 

ca 1:7 2 2:4 Prelingual 84% Barnspondeer 

ca 1:5  2 vä 1:10  hö 2:6 Prelingual 92% Barndiskrimination 

ca 1:5 2 1:9 Prelingual ej testad ej testad 

information ej 

tillgänglig 

2 1:9 Prelingual 72% Barnspondeer 

ca 1:9 2 1:11 Prelingual 56% Barndiskrimination 

 

I studien deltog sex ålders-, köns- och dialektmatchade kontroller med normal hörsel för att 

jämförelser med barnen med CI skulle kunna göras (benämns härefter som matchade 

kontroller). Fyra av de matchade kontrollerna åldersmatchade barnen med CI på månaden, 

men i två fall förelåg en skillnad på tre månader. För att få en större population att jämföra 

med samt för att verifiera de matchade kontrollernas resultat testades ytterligare 12 

förskolebarn, vilka utgjorde en kontrollgrupp (benämns härefter som kontrollgrupp). Barnen i 

kontrollgruppen var mellan 3:0 och 6:3 år med en medelålder på 4:3 år, sex av barnen var 

flickor och sex var pojkar. Exklusionskriterier för de matchade kontrollerna och 

kontrollgruppen var att ingen språklig eller kognitiv nedsättning förelåg. Samtliga kontroller 

skulle även vara enspråkiga. Både de matchade kontrollerna och kontrollgruppen uppsöktes 
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genom telefonkontakt med personal på förskolor respektive förskoleklass. Personalen valde ut 

deltagare efter de inklusionskriterier testledarna angav. Informationsbrev skickades till 

personalen som lämnade ut breven till respektive vårdnadshavare, vilka gav skriftligt 

godkännande till barnens medverkan (Bilaga 2).  

  

Etiska överväganden 

Samtliga vårdnadshavare informerades skriftligen om studien och erhöll kontaktuppgifter till 

testledarna för eventuella frågor. I informationsbrevet (Bilaga 1, 2 & 5) framgick syftet med 

studien samt att deltagandet var frivilligt och att barnen när som helst fick avbryta medverkan. 

Vårdnadshavarna till barnen med CI gav i samband med godkännande till deltagande även 

medgivande till att testledarna fick ta del av journaluppgifter. Uppgifterna ur journalerna 

inhämtades från ansvarig läkare samt logoped i CI-teamet.  

 

För att minimera risken att barnen skulle uppleva testningen som påfrestande och lång delades 

testningen upp i två olika block. Under testtillfällena togs även pauser för att testningen inte 

skulle vara uttröttande. Det insamlade materialet avidentifierades och behandlades 

konfidentiellt. Materialet kommer enbart att vara tillgängligt för testledarna samt berörda 

forskare och det kommer endast att användas i forskningssammanhang. Resultaten i studien 

presenteras så att inga barn går att identifiera. Efter avslutad studie kommer testresultaten att 

arkiveras på logopedprogrammet vid Linköpings universitet.  

 

Förtestning 

För att avgöra om barnen uppfyllde inklusionskriterierna gällande kognitiv utvecklingsnivå 

och språklig förmåga gjordes en förtestning som bestod av blockdesign ur Wechsler 

Intelligence Scale for Children (WISC-III), Språkligt Impressivt Test för barn (Nya SIT) och 

grammatikdelen ur Nya Lundamaterialet. Inget barn uteslöts ur studien utifrån förtestningen. 

 

Blockdesign ur WISC-III 

Samtliga deltagare testades med blockdesign ur WISC-III (Wechsler, 1991) där deltagarna 

med klossar ska lägga mönster som presenteras av testledaren eller visas på bild. 

Testningsförfarandet och poängsättningen följde manualens tillvägagångssätt. WISC-III är ett 

testbatteri som syftar till att undersöka kognitiva förmågor hos barn. Då WISC-III är utarbetat 

för barn mellan 6 och 16 år jämförs deltagarnas resultat i föreliggande studie enbart med 
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varandra och inte med de normvärden som finns. Testet utfördes för att säkerställa att 

skillnader i resultat i huvudtestningen inte beror på utvecklingsaspekter. 

 

Språklig bedömning 

För att bedöma deltagarnas språkförståelse genomfördes Nya SIT (Hellquist, 1989) där barnet 

får höra ett yttrande och därefter peka på passande bild. Deltagarnas grammatiska förmåga 

undersöktes med grammatikdelen ur Nya Lundamaterialet (Holmberg & Stenkvist, 1983). 

Både Nya SIT och Nya Lundamaterialet är utformade för barn som är cirka tre år och äldre. 

Testen utfördes och bedömdes enligt manualernas angivningar och tidigare använda rutiner.  

 

Undersökningsmaterial 

Det material som användes för att undersöka prosodisk förmåga var undersökningsmaterial 

för prosodi. För att testa fonologiskt arbetsminne användes nonordsrepetition ur Sound 

Information Processing System (SIPS), serial recall av nonord ur SIPS samt serial recall av 

ord (Bilaga 4).  

 

Undersökningsmaterial för prosodi 

Produktiv prosodisk förmåga 

Den produktiva prosodiska förmågan testades med undersökningsmaterial för prosodi som 

undersöker den prosodiska förmågan på ord-, fras- och diskursnivå (Samuelsson et al., 2003). 

Sammanlagt består testet av tolv deltest varav tio användes i föreliggande studie. De deltest 

som genomfördes var deltest 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 12 (Bilaga 3). Deltest 3 byttes ut mot 

nonordsrepetition ur SIPS och deltest 11 uteslöts då tidigare undersökningar visat att deltestet 

inte tillfört tillräckligt givande information. Prosoditestet genomfördes och poängsattes enligt 

tidigare använda rutiner (Samuelsson et al., 2003). Den produktiva delen i prosoditestet 

analyserades perceptuellt och poängsattes i efterhand utifrån ljudinspelningarna. Deltest 2 

transkriberades fonetiskt och resterande deltest transkriberades ortografiskt. Samtliga deltest 

transkriberades och poängsattes enskilt av testledarna och det slutgiltiga resultatet 

sammanställdes genom konsensusförfarande i de fall då testledarnas bedömningar inte var 

samstämmiga. Poängsummor räknades ut för varje deltest och sammanlagda poängsummor 

beräknades för ordnivå (deltest 4-7), för frasnivå (deltest 8-10), för diskursnivå (deltest 1+12) 

samt för ord- och frasnivå (deltest 4-10). 
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Receptiv prosodisk förmåga  

Den receptiva testningen undersöker prosodisk förmåga på ord- och frasnivå och är uppdelad i 

fem delar som bygger på deltest 4, 5, 7 och 10 ur produktionsdelen i prosoditestet och 

utformades i studien av Fandén et al. (2008). Testningen innebar att testledarna spelade upp 

ord från en dator (inspelad röst) varpå deltagarna fick peka på den bild de tyckte passade till 

ordet. Deltest 1 i testningen av den receptiva prosodiska förmågan testar om deltagarna kan 

höra skillnad på vokallängd, exempelvis glas-glass, och deltest 2 undersöker tidig och sen 

betoning, till exempel armen-armén. Förmågan att perceptuellt kunna skilja mellan flerstaviga 

ord med tidig respektive sen betoning, ballong-lång, undersöks i deltest 3. I deltest 4 testas 

deltagarnas förmåga att uppfatta skillnad mellan ordaccenter, exempelvis Óskar-`åskar, och 

deltest 5 undersöker deltagarnas förmåga att höra skillnad på verbpartikel och prepositionsfras 

såsom farbrorn KÖR på en bro - farbrorn kör PÅ en bro. Den receptiva delen poängsattes 

under testtillfället och poängsummor för varje deltest samt en total poängsumma räknades ut.   

 

Nonordsrepetition 

Med nonordsrepetition ur SIPS (Wass et al., 2005) undersöktes deltagarnas fonologiska 

arbetsminne samt prosodiska förmågor gällande accenter, betoningar och antal stavelser. Då 

nonorden inte har angivna accenter i orginalmaterialet tillades accenter av testledarna och 

handledare. Av nonorden fick 17 accent 1 och sju accent 2. Nonorden transkriberades 

fonetiskt av båda testledarna för att räkna ut interbedömarreliabilitet. Konsensusförfarande 

användes vid sammanställningen av resultaten. Vid analys av nonordsrepetitionen beräknades 

PCC (Shriberg & Kwiatkowski, 1982) vilket innebär beräkning av andel korrekt producerade 

konsonanter (max 120p). Vidare beräknades antal helt korrekt återgivna nonord (max 24p), 

accenter (accent 1: max 17p, accent 2: max 7p), betoningar (max 24p) och antal stavelser 

(max 24p). För att poäng skulle ges gällande suprasegmentella egenskaper krävdes att det 

producerade svaret innefattade minst en stavelse. 

 

Serial recall av nonord samt ord   

För att undersöka deltagarnas fonologiska arbetsminne ytterligare användes serial recall av 

nonord ur SIPS (Wass et al., 2005) och serial recall av ord. Testmaterialet till serial recall av 

ord utformades av testledarna med stöd utifrån tidigare beskrivet arbetsminnestest för yngre 

barn (Gathercole, Pickering, Ambridge & Wearing, 2004; Wass et al., 2005). Orden har 

fonemstrukturen konsonant-vokal-konsonant för att likna strukturen i serial recall av nonord. 

Testningen av serial recall innebär att testledaren säger målorden vilka deltagarna sedan ska 
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härma. Uppgifterna i testningarna består av olika svårighetsnivåer med tre serier på varje nivå. 

I serial recall av nonord utfördes tre nivåer där deltagarna på den lättaste nivån fick repetera 

två nonord, exempelvis vab - pyg, och på den svåraste nivån fyra nonord, såsom bujj - kit - 

rång - vack. Även i serial recall av ord genomfördes tre nivåer med två till fyra ord att 

repetera (Bilaga 4). Analysmetoden PCC användes för att bedöma serial recall av nonord samt 

ord, där varje korrekt producerad konsonant gav ett poäng (Shriberg & Kwiatkowski, 1982). 

Antal helt korrekt återgivna nonord samt ord räknades ut. För både serial recall av nonord och 

ord var maximala antalet korrekta konsonanter 54 och helt korrekt återgivna målord 27.  

 

Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes i januari 2009 för att bedöma tidsåtgång av testningen samt 

utvärdera huruvida testmaterialet var lämpligt för barn i förskoleåldern. Två förskolor 

kontaktades och förskolepersonalen valde ut totalt fyra barn till att medverka i studien. 

Barnens vårdnadshavare fick informationsbrev och gav skriftligt godkännande till barnens 

deltagande (Bilaga 5). Testningarna genomfördes på barnens förskolor. Båda testledarna 

testade två barn vardera och var med vid samtliga tillfällen. 

 

Utvärderingen av pilotstudien visade att tidsåtgången för testningen var som estimerad. 

Testmaterialet bedömdes vara passande för barn i förskoleåldern då inga golv- eller 

takeffekter framkom. Anpassningar gjordes dock gällande några bilder i den receptiva delen 

av prosoditestet, vilka förstorades och benämndes innan testningen påbörjades för att 

underlätta den visuella bearbetningen. Några ord ur serial recall av ord omarbetades även efter 

pilotstudien för att anpassas till barnens språkbruk och nonorden i nonordsrepetitionen 

kompletterades med accenter.   

  

Undersökningsprocedur  

Testningen genomfördes enskilt på barnets förskola respektive förskoleklass. Båda testledarna 

närvarade vid samtliga testningar. Testledarna turades om mellan att ansvara för testningen 

och att sköta ljudinspelningar samt protokoll. Den totala testningen upptog cirka en och en 

halv timme och delades upp i två block. Varje block tog cirka 45 minuter och kortare pauser 

togs under testningen. Första blocket bestod av Nya SIT, Nya Lundamaterialet, 

nonordsrepetition, serial recall av nonord, serial recall av ord samt blockdesign ur WISC-III. 

För att resultaten inte skulle påverkas av testningens ordningsföljd utfördes testen i två olika 

turordningar vilka fördelades jämnt över deltagarna. Nonordsrepetitionen spelades upp från en 
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dator med syfte att alla deltagare skulle få orden identiskt presenterade. I testningen av serial 

recall av nonord och ord dolde testledaren munnen med ett papper för att testningen inte 

skulle underlättas av visuella ledtrådar. Under både nonordsrepetitionen och serial recall av 

nonord samt ord upprepades instruktionerna och målorden vid behov. Det andra blocket 

utgjordes av prosoditestet där den receptiva delen utfördes innan den produktiva delen. 

Målorden i den receptiva testningen var inspelade på en dator och deltagarna fick möjlighet 

att höra orden två gånger. Vid deltest 4 (ordaccenter) benämndes samtliga bilder innan orden 

spelades upp för att underlätta den visuella bearbetningen av materialet. Under den produktiva 

delen av prosoditestet kunde instruktionerna till uppgifterna upprepas och 

eliciteringsstrategier användes. Då imitation och eliciteringsstrategier förekom uppmuntrades 

deltagaren att ta om uppgiften i dess helhet för att få deltagarens egen produktion. 

 

Vid inspelningen användes en Professional 2-Channel Mobil Digital Recorder, M-Audio 

Microtrack II. En dator med skärmstorleken 15.4 tum användes för ljud- och filmuppspelning 

vid nonordsrepetitionen, det receptiva testet samt deltest 12 i den produktiva delen av 

prosoditestet.  

 

Analysmetod och statistiska beräkningar 

Statistik 

Statistiska beräkningar utfördes med statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences® (SPSS). Gruppernas resultat jämfördes med hjälp av en envägs variansanalys. I de 

fall där barnen med CI jämfördes med de matchade kontrollerna och kontrollgruppen testades 

kontrasten mellan grupperna med hjälp av av ett post-hoc test (LSD). Korrelationerna 

beräknades med hjälp av Spearmans rangkorrelation. 

 

Interbedömarreliabilitet 

Den produktiva delen av prosoditestet samt nonordsrepetitionen transkriberades och 

poängsattes enskilt av testledarna. Gällande prosoditestet beräknades interbedömarreliabilitet 

(IBR) för varje deltest och en sammanlagd IBR uträknades för ord-, fras- och diskursnivå. För 

nonordsrepetitionen beräknades IBR för antalet helt överensstämmande konsonanter per 

nonord (CC) samt helt överensstämmande nonord (Tabell 2).    
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Tabell 2 

Interbedömarreliabilitet för samtliga deltest ur prosoditestet samt CC och korrekta nonord för 

nonordsrepetitionen 

 

 
Deltest 2 

(Fonemtestet) 

Deltest  

4-7 

Deltest  

8-10 

Deltest  

1+12 
CC 

Korrekta  

nonord 

IBR 

24 barn 
95,0% 97,2% 97,4% 91,7% 90,2% 65,6% 

 

I de fall testledarnas transkriptioner inte överensstämde nyttjades konsensusförfarande och vid 

svårbedömda fall konsulterades sakkunnig handledare Christina Samuelsson. 

 

Resultat 

Inledningsvis presenteras resultaten från förtestningarna varpå prosoditestningen redovisas, 

följt av resultaten avseende fonologiskt arbetsminne. Därefter presenteras resultaten från 

korrelationsberäkningarna mellan de prosodiska testen och de fonologiska arbetsminnestesten. 

 

De beräkningar som utfördes gällande eventuella skillnader mellan samtliga tre grupper; 

barnen med CI, de matchade kontrollerna och kontrollgruppen, visade att inga signifikanta 

skillnader förelåg mellan de matchade kontrollerna och kontrollgruppen. De två grupperna 

slogs därför ihop till en sammanslagen grupp. I tabellerna nedan presenteras F-värde och 

signifikansnivå för kontrasten mellan barnen med CI och den sammanslagna kontrollgruppen.  

 

Förtestning 

Det föreligger inga signifikanta skillnader mellan gruppen barn med CI och den 

sammanslagna kontrollgruppen gällande resultaten från WISC-III och SIT. Resultaten från 

testningen med Nya Lundamaterialet visar att barnen med CI har signifikant lägre resultat 

(p<.05) än de normalhörande kontrollerna. 

 

Prosodi 

Undersökningsmaterial för prosodi 

Nedan presenteras resultaten från den receptiva delen av prosoditestet följt av resultaten från 

den produktiva delen. Samtliga resultat presenteras i poäng med undantag för deltest 2 

(fonemtestet) i den produktiva delen som presenteras i PCC. Vid presentationen av deltest 2 

redovisas även en analys av de fonologiska processer som förekommer hos barnen med CI. 

En kvalitativ analys av produktionen på diskursnivå redovisas vid deltest 1 (konversation) och 

deltest 12 (narration).  
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Tabell 3 

Testresultat från det receptiva prosodiska testet med jämförelser mellan barnen med CI och den sammanslagna 

kontrollgruppen. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD), range (R), F- värde (F) samt signifikansnivå (p)  

 

 Barn med CI 

(n=6) 

Sammanslagen 

kontrollgrupp (n=18) 

 

Deltest M SD R M SD R F p 

1. Receptiv vokallängd 

(max 4p) 
2,3 0,5 2-3 2,9 0,9 1-4 2,0 n.s. 

2. Receptiv tryckaccent 

(max 3p) 
1,8 1,2 0-3 2,1 0,9 0-3 0,4 n.s. 

3. Receptiv sen betoning 

(max 3p) 
2,0 0,9 1-3 2,4 0,9 1-3 0,9 n.s. 

4. Receptiv accent 1 & 2 

(max 5p) 
1,0 0,9 0-2 0,6 1,4 0-5 0,8 n.s. 

5. Receptiv verbpart. vs prep.fras 

(max 4p) 
1,0 1,3 0-3 1,3 1,1 0-3 0,3 n.s. 

 

Resultaten för de receptiva prosodiska deltesten visar inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna (Tabell 3). Medelvärdena för barnen med CI är dock vid de flesta deltest något 

lägre än för de normalhörande kontrollerna även om en närmare analys av resultaten visar att 

några av barnen med CI uppvisar likvärdiga resultat som sina matchade kontroller. 

 

Totalt receptivt test
(deltest 1-5) 
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Figur 2. Det totala resultatet för barnen med CI och den sammanslagna kontrollgruppen från den receptiva 

prosodiska testningen. 

 

Även vid beräkning av de totala poängen på det receptiva testet framkommer det att ingen 

signifikant skillnad föreligger mellan grupperna (Figur 2). Medelvärdet för gruppen barn med 

CI är emellertid något lägre än för den sammanslagna kontrollgruppen.  
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Tabell 4 

Jämförelser mellan barnen med CI och den sammanslagna kontrollgruppen gällande deltest 2 (fonemtestet) i 

den produktiva delen av prosoditestet. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD), range (R), F-värde (F) samt 

signifikansnivå (p)  

 

 Barn med CI 

(n=6) 

Sammanslagen 

kontrollgrupp (n=18) 

  

Deltest M SD R M SD R F p 

2. Fonemtest, PCC 77,8 15,3 50-96 90,9 11,5 59-100 5,0 <.05 

 

En signifikant skillnad föreligger mellan barnen med CI och de normalhörande kontrollerna 

gällande andel korrekt producerade konsonanter i fonemtestet (Tabell 4). Både i gruppen barn 

med CI och i den sammanslagna kontrollgruppen förekommer fonologiska 

förenklingsprocesser. Barnen med CI uppvisar dock som grupp fler fonologiska förenklingar 

än de normalhörande barnen. Syntagmatiska processer som är vanligt förekommande hos 

barnen med CI är utelämning av obetonade stavelser, förenkling av konsonantförbindelse, 

utelämning av final konsonant samt vokalepentes. Analysen av de paradigmatiska processerna 

visar att försvagning av /r/, avtoning, palatalisering och klusilering är framträdande processer.  

 
Tabell 5 

Testresultat från den produktiva delen av prosoditestet på ord- och frasnivå (deltest 4-10) med jämförelser 

mellan barnen med CI och den sammanslagna kontrollgruppen. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD), range 

(R), F-värde (F) samt signifikansnivå (p) 

 

 Barn med CI 

(n=6) 

Sammanslagen 

kontrollgrupp (n=18) 

  

Deltest M SD R M SD R F p 

4. Produktion av vokallängd  

(max 4p) 
3,0 1,1 2-4 3,6 0,7 2-4 2,1 n.s. 

5. Produktion av tryckaccent  

(max 6p) 
4,7 2,0 1-6 5,4 1,0 3-6 1,5 n.s. 

6. Produktion av plural 

(max 8p) 
3,7 2,4 1-7 5,9 1,3 4-8 8,8 <.01 

7. Produktion av ordaccent 1 & 2 

(max 9p) 
4,3 2,3 1-7 5,9 1,7 3-9 3,1 n.s. 

8. Produktion av kopula  

(max 10p) 
5,5 4,1 0-10 8,4 1,4 6-10 7,4 <.05 

9. Produktion av obestämd 

art./bestämd form (max 10p) 
5,5 3,9 1-10 9,3 0,8 8-10 16,6 <.01 

10. Produktion av 

verbpart./prep.fras (max 4p) 
0,5 0,6 0-1 1,8 1,2 0-4 6,6 <.05 

Total produktion på ord- och 

frasnivå (deltest 4-10, max 51p) 
27,3 13,3 7-41 40,3 6,1 28-50 10,9 <.01 

 

Barnen med CI visar som grupp genomgående lägre medelvärden för deltest 4-10 i den 

produktiva delen av prosoditestet (Tabell 5). För deltest 6 (plural), 8 (kopula), 9 (obestämd 
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artikel/bestämd form) och 10 (produktion av verbpartikel/prepositionsfras) är skillnaderna 

signifikanta mellan barnen med CI och den sammanslagna kontrollgruppen. Även vid en 

sammantagen beräkning för deltesten 4-10 uppvisas en signifikant skillnad mellan grupperna 

där barnen med CI som grupp har lägre resultat.  

 

Total produktion på ord- och frasnivå
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Figur 3. Resultaten för total produktion på ord- respektive frasnivå för gruppen barn med CI och den 

sammanslagna kontrollgruppen. * p<.05. ** p<.01. 

 

Vid analys av de totala resultaten på ord- och frasnivå visas att barnen med CI har signifikant 

lägre resultat än den sammanslagna kontrollgruppen (Figur 3). Både på ord- och frasnivå 

förekommer en större variation i resultat hos gruppen barn med CI än i den sammanslagna 

kontrollgruppen. 

 
Tabell 6 

Jämförelser mellan barnen med CI och den sammanslagna kontrollgruppen gällande deltest 1 och 12 i den 

produktiva delen av prosoditestet. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD), range (R), F-värde (F) samt 

signifikansnivå (p) 

 

 Barn med CI 

(n=6) 

Sammanslagen 

kontrollgrupp (n=18) 

  

Deltest M SD R M SD R F p 

1. Konversation (0-2p) 1,2 0,4 1-2 0,2 0,5 0-2 18,6 <.01 

12. Narration (0-2p) 1,2 0,4 1-2 0,2 0,5 0-2 18,6 <.01 

 

Resultaten från deltest 1 (konversation) och 12 (narration) visar att det föreligger signifikanta 

skillnader mellan gruppen barn med CI och den sammanslagna kontrollgruppen då barnen 

med CI uppvisar större svårigheter med prosodi på diskursnivå (Tabell 6). 
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Total produktion på diskursnivå
(deltest 1+12)
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Figur 4. Resultat för den totala produktionen på diskursnivå för gruppen barn med CI och den sammanslagna 

kontrollgruppen.  Högre poäng betyder större prosodiska svårigheter. ** p<.01. 

 

Gällande den totala produktionen på diskursnivå framkommer en signifikant skillnad mellan 

barnen med CI och den sammanslagna kontrollgruppen (Figur 4). Barnen med CI uppvisar 

större svårigheter med prosodi på denna nivå än de normalhörande barnen. Vid en kvalitativ 

analys av produktion hos barnen med CI på diskursnivå framkommer att obetonade 

funktionsord såsom kopula och prepositioner tenderar att strykas, exempelvis bollen för stor 

och de får köra gatan. Satserna är generellt korta och består främst av innehållsord, till 

exempel kastar snöbollar och hänger kläder. Barnens intonation är ofta något monoton. 

Längre pauseringar och upprepningar av ord och fraser är även vanligt förekommande, såsom 

en kullen kullen och man ska ställa bordet kan ställa bordet. 

 

Vid jämförelser av produktiv och receptiv prosodisk förmåga framkommer att barnen med CI 

som grupp presterar bättre på den produktiva delen av prosoditestet än på den receptiva delen, 

men skillnaden är inte signifikant. Samtliga normalhörande barn har signifikant bättre resultat 

på den produktiva delen än på den receptiva delen. 

 

Sammanfattningsvis visar analysen av de totala resultaten gällande prosodisk 

produktionsförmåga på ord-, fras- och diskursnivå att det föreligger signifikanta skillnader 

mellan barnen med CI och den sammanslagna kontrollgruppen, då barnen med CI uppvisar 

lägre resultat på samtliga nivåer. Skillnaderna mellan barnen med CI och de normalhörande 

barnen är signifikanta på samtliga deltest utom deltest 4 (vokallängd), 5 (tryckaccent) och 7 
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(ordaccent 1 & 2). Gällande den receptiva prosodiska förmågan förekommer inga signifikanta 

skillnader mellan barnen med CI och den sammanslagna kontrollgruppen.  

 

Fonologiskt arbetsminne 

Nonordsrepetition 

Nonordsrepetitionen är analyserad utifrån den fonologiska arbetsminnesaspekten samt de 

prosodiska aspekterna accent, betoning och stavelser. Samtliga resultat presenteras i procent.  

 
Tabell 7 

Testresultat av nonordsrepetition med jämförelser mellan barnen med CI och den sammanslagna 

kontrollgruppen. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD), range (R), F-värde (F) samt signifikansnivå (p)   

 

 Barn med CI 

(n=6) 

Sammanslagen 

kontrollgrupp (n=18) 

  

Nonordsrepetitionstest M SD R M SD R F p 

Antal korrekt återgivna 

konsonanter  
49,9 18,9 16-71 81,4 11,8 51-98 23,7 <.01 

Antal korrekt återgivna 

nonord 
6,9 7,7 0-21 39,0 23,9 0-83 10,2 <.01 

Grav accent  85,7 22,1 43-100 94,4 10,0 71-100 1,8 n.s. 

Akut accent 69,6 27,2 18-94 83,3 9,1 58-94 3,6 n.s. 

Totalt antal korrekt 

producerade accenter 
74,3 25,2 25-96 86,5 7,5 62-96 3,6 n.s. 

Betoning 78,5 26,8 25-96 95,1 8,1 67-100 5,8 <.05 

Stavelser 65,3 23,7 21-92 94,0 8,8 67-100 19,8 <.01 

 

Barnen med CI har signifikant lägre resultat än den sammanslagna kontrollgruppen vad gäller 

nonordsrepetition både vid beräkning av PCC och antal helt korrekt återgivna nonord (Tabell 

7). Vid analys av de suprasegmentella aspekterna av nonordsrepetitionen är det enbart vid 

återgivningen av nonordens betoning och antal stavelser som barnen med CI har signifikant 

lägre resultat än den sammanslagna kontrollgruppen. Gällande accenter förekommer inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna. Vid närmare analys av resultaten visas att det 

förekommer stora individuella skillnader inom gruppen barn med CI. Ett barn med CI erhöll 

bättre resultat än sin matchade kontroll gällande produktion av accenter medan ett annat barn 

med CI producerar avsevärt färre accenter än sin matchade kontroll.   

 

Serial recall av nonord samt ord 

Redovisningen av serial recall av nonord samt ord visar antal korrekt producerade 

konsonanter och antal helt korrekt producerade nonord samt ord i procent.  
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Tabell 8 

Jämförelser av resultat från serial recall av nonord och serial recall av ord mellan barnen med CI och den 

sammanslagna kontrollgruppen. Samtliga resultat presenteras i procent. Medelvärde (M), standardavvikelse 

(SD), range (R), F-värde (F) samt signifikansnivå (p)     

 

 Barn med CI 

(n=6) 

Sammanslagen 

kontrollgrupp (n=18) 

  

Test av serial recall M SD R M SD R F p 

Nonord PCC  33,1 14,2 9-44 56,3 17,8 28-85 8,4 <.01 

Hela nonord  17,3 12,8 0-30 40,3 19,0 11-82 7,5 <.05 

Ord PCC 68,2 23,4 30-94 88,1 13,1 50-100 6,9 <.05 

Hela ord 63,0 24,8 26-93 85,4 12,9 48-100 8,4 <.01 

 

Barnen med CI uppvisar signifikant lägre resultat än den sammanslagna kontrollgruppen på 

samtliga uppgifter gällande serial recall av nonord och ord (Tabell 8). Resultaten visar att 

samtliga grupper har högre poäng på uppgifter med ord än på uppgifter med nonord. 

 

Sammanfattningsvis erhåller barnen med CI signifikant lägre resultat än de normalhörande 

kontrollerna gällande fonologiskt arbetsminne vid testning med nonordsrepetition, serial 

recall av nonord samt ord. 

 

Korrelationer mellan prosodisk förmåga och fonologiskt arbetsminne 

Nedan presenteras utvalda delar från de rangkorrelationsberäkningar som utförts för barnen 

med CI respektive den sammanslagna kontrollgruppen.  

 

Barnen med CI 

Hos gruppen barn med CI (n=6) föreligger totalt sett något färre signifikanta korrelationer 

mellan prosodisk förmåga och fonologiskt arbetsminne i jämförelse med den sammanlagda 

kontrollgruppen vid analys av samtliga beräknade korrelationer.  

 
Tabell 9 

Korrelationer mellan prosodisk förmåga och fonologiskt arbetsminne hos barnen med CI. 

Korrelationskoefficient (r) och signifikansnivå (p) 

 
  Nonordsrepetition Serial recall nonord Serial recall ord 

Prosoditestet  PCC Hela nonord PCC Hela nonord PCC Hela ord 

Receptiv prosodi på ord- 

och frasnivå (deltest 1-5) 
r 

p 

0,93 

<.01 

0,94 

<.01 

0,90 

<.01 
n.s. 

0,93 

<.01 

0,99 

<.01 

Produktiv prosodi på ord- 

och frasnivå  

(deltest 4-10) 

r 

p 

0,90 

<.01 

0,81 

<.05 
n.s. n.s. 

0,90 

<.01 

0,75 

<.05 
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Den receptiva delen av prosoditestet gällande ord- och frasnivå (deltest 1-5) korrelerar 

signifikant med nonordsrepetitionen, serial recall av nonord vid beräkning av PCC samt serial 

recall av ord (Tabell 9). Signifikanta korrelationer förekommer även mellan den produktiva 

delen i prosoditestet avseende ord- och frasnivå (deltest 4-10) och nonordsrepetitionen samt 

serial recall av ord. Deltest 1 (konversation) och 12 (narration) i den produktiva delen av 

prosoditestet korrelerar inte med några av de fonologiska arbetsminnestesten eller med några 

andra delar av prosoditestet. Resultaten från testningarna med nonordsrepetitionen och serial 

recall av ord korrelerar i flertalet fall signifikant med den prosodiska förmågan. Serial recall 

av nonord korrelerar dock inte i samma utsträckning med den prosodiska förmågan. Gällande 

resultat från den grammatiska testningen med Nya Lundamaterialet förekommer signifikanta 

korrelationer för den produktiva delen i prosoditestet på ord- och frasnivå (p<.01) men ingen 

signifikant korrelation föreligger med den receptiva delen på ord- och frasnivå. Resultatet från 

Nya Lundamaterialet korrelerar även signifikant med nonordsrepetitionen (p<.05) och serial 

recall av ord (p<.05) vid beräkning av PCC. Då antalet deltagare i gruppen barn med CI är 

lågt bör korrelationerna ses som mer indikativa än definitiva samband.  

 

Sammanslagen kontrollgrupp 

Vid korrelationsberäkningar av resultaten från testen avseende prosodisk förmåga samt testen 

gällande fonologiskt arbetsminne framgår att det totalt sett föreligger flera signifikanta 

samband mellan de olika förmågorna hos de normalhörande barnen. 

 
Tabell 10 

Korrelationer mellan prosodisk förmåga och fonologiskt arbetsminne hos de normalhörande barnen. 

Korrelationskoefficient (r) och signifikansnivå (p) 

 
  Nonordsrepetition Serial recall nonord Serial recall ord 

Prosoditestet  PCC Hela nonord PCC Hela nonord PCC Hela ord 

Receptiv prosodi på ord- 

och frasnivå (deltest 1-5) 
r 

p 

0,63 

<.01 

0,41 

<.05 

0,60 

<.01 

0,65 

<.01 
n.s. n.s. 

Produktiv prosodi på ord- 
och frasnivå  

(deltest 4-10) 

r 

p 

0,81 

<.01 

0,65 

<.01 

0,87 

 <.01 

0,80 

<.01 

0,53 

<.05 

0,54 

<.05 

 

Hos den sammanslagna kontrollgruppen (n=18) föreligger signifikanta korrelationer mellan 

det receptiva prosodiska testet på ord- och frasnivå (deltest 1-5) och nonordsrepetitionen samt 

serial recall av nonord (Tabell 10). Signifikanta korrelationer förekommer även mellan det 

produktiva prosodiska testet på ord- och frasnivå (deltest 4-10) och samtliga test gällande 

fonologiskt arbetsminne. Deltest 1 (konversation) och 12 (narration) i den produktiva delen av 
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prosoditestet korrelerar inte med några av de fonologiska arbetsminnestesten eller med några 

andra delar av prosoditestet. Resultaten från Nya Lundamaterialet gällande grammatisk 

produktionsförmåga korrelerar signifikant med samtliga resultat från test gällande fonologiskt 

arbetsminne samt både med de totala receptiva (p<.01) och produktiva testen på ord- och 

frasnivå i prosoditestet (p<.01).  

 

Sammanfattningsvis förekommer färre korrelationer hos barnen med CI än hos de 

normalhörande kontrollerna vid analys av samtliga beräknade korrelationer. För gruppen barn 

med CI korrelerar receptiv och produktiv prosodisk förmåga på ord- och frasnivå signifikant 

med nonordsrepetition och serial recall av ord men få korrelationer förekommer med serial 

recall av nonord. För den sammanslagna kontrollgruppen korrelerar produktiv prosodisk 

förmåga på ord- och frasnivå signifikant med samtliga fonologiska arbetsminnestest. Den 

receptiva prosodiska förmågan på ord- och frasnivå korrelerar signifikant med samtliga 

nonordstest men inte med serial recall av ord.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultaten från föreliggande studie visar att det förekommer skillnader mellan barnen med CI 

och de normalhörande barnen gällande prosodisk förmåga och fonologiskt arbetsminne. 

Barnen med CI uppvisar signifikant lägre resultat än de normalhörande barnen på test 

avseende produktiv prosodisk förmåga samt test gällande fonologiskt arbetsminne. Vidare 

visas att signifikanta korrelationer föreligger mellan prosodiska förmågor och fonologiskt 

arbetsminne både hos barnen med CI och de normalhörande barnen, vilket tyder på att det 

föreligger ett samband mellan dessa förmågor.  

 

Prosodi 

Receptiv prosodisk förmåga  

Analysen av den receptiva prosodiska förmågan visar att inga signifikanta skillnader 

föreligger mellan barnen med CI och de normalhörande barnen, varken för deltesten eller för 

testet som helhet. Barnen med CI har dock genomgående något lägre medelvärde än de 

normalhörande barnen. En närmare granskning av resultaten visar emellertid att några av 

barnen med CI uppvisar likvärdiga resultat som sina matchade kontroller. Vid jämförelse med 

grundskolebarnen med CI i studien av Fandén et al. (2008) framkommer att förskolebarnen 
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med CI i föreliggande studie har något lägre resultat än de äldre barnen med CI, vilket tyder 

på att en utveckling av den receptiva prosodiska förmågan sker under förskole- och skolåren.   

 

Både barnen med CI och de normalhörande barnen uppvisar till viss del förmåga att kunna 

uppfatta och tolka de suprasegmentella egenskaperna och att kunna gå utöver segmenten vid 

analys av ord och fraser. Vid en kvalitativ analys av barnens testresultat framgår dock att de 

lexikala representationerna många gånger är starkare än förmågan att använda prosodisk 

information vid identifiering av ord då barnen ofta i testsituationen exempelvis valde `tomten 

(jultomten) framför ´tomten (en tomt) och flickan HOPPAR på ett tåg framför flickan hoppar 

PÅ ett tåg. Detta kan relateras till studien av Vogel och Raimy (2002) där det framgår att 

barns lexikala representation av ord ofta är stark och att barn kan ha svårigheter med att 

använda prosodisk information för att överbrygga den lexikala betydelsen.  

 

Fonologisk förmåga  

Vid beräkning av PCC i fonemtestet framkommer att barnen med CI har signifikant färre 

korrekta konsonanter än de normalhörande barnen. Resultatet indikerar att flera av barnen 

med CI ännu inte har tillägnat sig ett komplett ljudsystem vilket överensstämmer med studien 

av Flipsen och Parker (2008) där det framgår att barn med CI ofta har en något försenad 

fonologisk utveckling. I studien av Fandén et al. (2008) visas att grundskolebarnen med CI 

producerar fler korrekta konsonanter än förskolebarnen med CI i föreliggande studie och har 

således i större utsträckning utvecklat det fonologiska ljudsystemet. Grundskolebarnens väl 

utvecklade fonologiska förmåga tyder på att det fonologiska systemet utvecklas även upp i 

skolåldern hos barn med CI. Vidare kan resultatet från PCC kopplas till beskrivningar av att 

barn med CI generellt har svårare att producera konsonanter än vokaler (Willstedt-Svensson 

et al., 2008), vilket även framgår av transkriptionerna i föreliggande studie. 

  

Analysen av de fonologiska förenklingsprocesserna hos förskolebarnen med CI i föreliggande 

studie visar också, i likhet med resultatet av PCC, att det fonologiska systemet ännu inte är 

färdigutvecklat. Stora individuella skillnader gällande fonemtillägnande kan dock ses och 

åldersaspekten inom gruppen kan till viss del förklara skillnaderna då de äldre barnen 

uppvisar högre resultat. Barnen med CI har som grupp fler förenklingsprocesser än de 

normalhörande barnen och både syntagmatiska och paradigmatiska processer förekommer. 

Utelämning av obetonad stavelse är en syntagmatisk process som är vanlig hos barnen med 

CI. Utelämningar av obetonade stavelser är ett vanligt fenomen i barns tidiga språkutveckling 
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(Nettelbladt, 2007a) och kan förklaras utifrån den metriska hypotesen som menar att barnen 

strävar efter att hålla det omgivande språkets rytm och då övergeneraliserar trokémönstret, där 

betonad stavelse föregår obetonad stavelse (Gerken, 1991). Att barnen med CI i föreliggande 

studie tenderar att utelämna obetonade stavelser i högre grad än de normalhörande barnen kan 

bero på att ett CI ger en något ofullständig ljudbild och de obetonade segmenten blir då svåra 

att perceptuellt uppfatta (Naito et al., 2000). Förenkling av konsonantförbindelse samt 

utelämning av final konsonant är ytterligare vanligt förekommande processer hos barnen med 

CI. Samtliga beskrivna syntagmatiska processer fanns även hos grundskolebarnen med CI i 

studien av Fandén et al. (2008). Att dessa förenklingsprocesser förekommer i båda grupperna 

antyder att de är vanligt förekommande hos svenska barn med CI.  

 

Gällande de paradigmatiska processerna är försvagning av /r/, avtoning, palatalisering och 

klusilering framträdande i barnens produktion. Flera av de förekommande processerna, såsom 

försvagning av /r/ och klusilering, är vanliga även hos barn med typisk språkutveckling och 

barn med språkstörning (Nettelbladt, 2007a, 2007b). Några av de syntagmatiska och 

paradigmatiska processer som barnen med CI uppvisar, såsom utelämning av final konsonant 

och palatalisering, återfinns dock vanligtvis inte hos barn med typisk språkutveckling eller 

barn med språkstörning vilket antyder att barnen med CI tillägnar sig det fonologiska 

systemet genom ett något annorlunda utvecklingsmönster. Då vissa fonologiska mönster som 

kan ses hos barnen med CI upphör att förekomma vid låg ålder hos barn med typisk 

språkutveckling förefaller det vidare vara så att den fonologiska utvecklingen hos barnen med 

CI är något försenad. Den något försenade och avvikande fonologiska utvecklingen kan bero 

på att barnen med CI gått miste om de tidiga ljudupplevelserna under spädbarnsåldern och har 

därmed svårare att utveckla det fonologiska systemet. Att den ljudbild som implantatet ger är 

ofullständig (Nelfeldt & Nordqvist Palviainen, 2004) bidrar troligtvis också till den något 

annorlunda fonologiska utvecklingen hos barnen med CI. Implementeringen ger dock barnet 

möjlighet till att utveckla ett fonologiskt system och tidig implementering har visats vara 

fördelaktigt för utveckling av talad kommunikation (Geers et al., 2003). Vid analys av 

taluppfattningsförmågan hos barnen med CI i relation till den fonologiska utvecklingen visas 

en tendens till att barnen med hög taluppfattningsförmåga i större grad har tillägnat sig det 

fonologiska ljudsystemet. Den fonologiska utvecklingen hos barnen kan dock inte helt 

förklaras utifrån de olika graderna av taluppfattning, utan ålder och andra individuella faktorer 

tycks även spela in, vilket även har påvisats i studien av Dettman et al. (2007). 
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Produktiv prosodisk förmåga på ord- och frasnivå  

Vid beräkning av resultatet på den totala prosodiska produktionen gällande ord- och frasnivå 

framkommer att barnen med CI som grupp har signifikant lägre resultat än de normalhörande 

barnen vilket indikerar att barnen med CI inte har utvecklat förmågan att producera 

prosodiska mönster i samma utsträckning som de normalhörande kontrollerna. Analysen av 

de olika deltesten visar att det föreligger signifikanta skillnader på de deltest som undersöker 

produktion av plural, kopula, obestämd artikel och produktion av verbpartikel/ 

prepositionsfras. Resultatet överensstämmer med vad som framkommit i tidigare studier som 

har visat att barn med CI ofta har svårigheter att uppfatta grammatiska småord och ändelser 

(Geers et al., 2009; Nelfeldt & Nordqvist Palviainen, 2004).  

 

På samtliga deltest som bedömer prosodisk produktion på frasnivå föreligger signifikanta 

skillnader mellan barnen med CI och de normalhörande kontrollerna. Detta indikerar att 

barnen med CI har svårare med prosodisk produktion på frasnivå än på ordnivå i jämförelse 

med de normalhörande barnen. Vid jämförelse med resultaten från studien av Samuelsson et 

al. (2003) framgår att barnen med CI i föreliggande studie har lägre testresultat på samtliga 

prosodiska nivåer än barnen med språkstörning. Samuelsson (2004) beskriver att prosodiska 

svårigheter på frasnivå kan vara relaterade till språkliga eller fonetiska problem, vilket även 

resultatet i föreliggande studie pekar på. Det har vidare visats att barn med CI tenderar att 

uppfatta ord och fraser som hela enheter utan inre struktur vilket påverkar förståelsen av 

språkets uppbyggnad och system (Nelfeldt & Nordqvist Palviainen, 2004). Detta kan 

möjligtvis ge en försenad grammatisk och lexikal utveckling som kan inverka på prosodin på 

frasnivå. Det har tidigare visats att barn med CI ofta har grammatiska svårigheter (Geers et 

al., 2009; Nelfeldt & Nordqvist Palviainen, 2004) vilket även framkommer i föreliggande 

studie då barnen med CI som grupp har något nedsatt grammatisk förmåga utifrån testning 

med Nya Lundamaterialet. Grammatiska problem kan således vara en delförklaring till att 

prosodin på frasnivå är påverkad hos barnen med CI och grammatiska och prosodiska 

svårigheter på frasnivå verkar följaktligen samförekomma. Det skulle emellertid även kunna 

vara så att de grammatiska problem som uppvisas i själva verket bottnar i prosodiska 

svårigheter, vilket Samuelsson (2004) resonerar kring i sin avhandling.      

  

Resultaten i föreliggande studie gällande prosodi på ord- och frasnivå visar att barnen med CI 

är en heterogen grupp, vilket även kan ses i studien av Fandén et al. (2008) där det föreligger 

stora individuella skillnader hos deltagarna. I båda studierna har vissa av barnen tillägnat sig 
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prosodiska mönster i nivå med sin matchade kontroll. Vidare jämförelser med 

grundskolebarnen i studien av Fandén et al. (2008) visar att det i båda studierna föreligger 

signifikanta skillnader mellan grupperna barn med CI och de normalhörande kontrollerna 

gällande total produktion på ord- och frasnivå. Svårigheter med prosodi på ord- och frasnivå 

verkar således förekomma hos både yngre och äldre barn med CI. En skillnad värd att 

framhålla är att grundskolebarnen med CI presterar signifikant lägre än de normalhörande 

kontrollerna vid testning av ordaccenter medan inga signifikanta skillnader därvidlag 

föreligger hos förskolebarnen i föreliggande studie. En närmare analys visar att 

förskolebarnen och grundskolebarnen med CI uppvisar jämbördiga resultat vilket möjligtvis 

kan bero på att barnen i föreliggande studie fick sina implantat vid tidigare ålder än 

grundskolebarnen och har genom detta fått möjlighet till relativt tidiga hörselintryck och 

språklig stimulans. Tidiga hörselintryck torde gynna utvecklingen av accenter då förmågan att 

producera ordaccenter anses utvecklas vid tidig ålder (Kadin & Engstrand, 2005). Barnen i 

föreliggande studie har samtliga bilaterala implantat till skillnad från grundskolebarnen med 

CI där både uni- och bilaterala implantat förekommer vilket också kan ha bidragit till att 

förskolebarnen producerar ordaccenter mer likt de normalhörande barnen.  

  

Produktiv prosodisk förmåga på diskursnivå 

Förmågan att producera prosodi på diskursnivå undersöks i prosoditestet genom konversation 

och narration där det framkommer att barnen med CI har signifikant lägre resultat än de 

normalhörande kontrollerna. Utifrån analys av resultaten ter det sig som att det är på 

diskursnivå som barnen med CI har störst svårigheter. Avvikande prosodi på diskursnivå kan 

påverka interaktionen genom att exempelvis turtagning och intentioner i samtalet blir mer 

svårtolkat för samtalspartnern och samförståelse blir då svårare att uppnå (Selting, 2001). 

Barnens intonation är i många fall något monoton, vilket gör att fraser och satser inte lika 

tydligt struktureras och kan i förlängningen leda till att missförstånd uppstår (Fox, 2001; 

Lindblad, 1997). Vidare framkommer att barnens produktion ofta består av korta satser som 

främst består av innehållsord där de grammatiska småorden tenderar att strykas. Tydliga 

ickeflytsfenomen i form av bland annat längre pauseringar och upprepningar av ord och fraser 

förekommer även mer frekvent i produktionen hos barnen med CI än hos de normalhörande 

barnen. Dessa fenomen har visats vara vanligt förekommande även hos barn med 

språkstörning och påverkar prosodin på diskursnivå (Nettelbladt & Hansson, 1999). De olika 

prosodiska nivåerna påverkar varandra och problem på till exempel frasnivå kan även ge 

effekter på diskursnivå. De prosodiska nivåerna beskrivs av Samuelsson (2004) kunna vara 
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relaterade till olika typer av svårigheter där problem på diskursnivå kan kopplas till 

pragmatiska svårigheter. Att prosodiska svårigheter på diskursnivå är skild från ord- och 

frasnivå styrks även av korrelationsberäkningarna i föreliggande studie, där testen för 

konversation och narration inte korrelerar med några andra prosodiska förmågor på ord- och 

frasnivå. Resultaten i föreliggande studie är vidare förenliga med resultaten från studien av 

Fandén et al. (2008) där grundskolebarnen med CI hade signifikant lägre resultat än de 

normalhörande barnen. Detta tyder på att barn med CI oavsett ålder har svårigheter med 

prosodi på diskursnivå.   

 

Barns språkliga förståelse anses föregå deras språkliga produktion (Nettelbladt, 2007b) vilket 

kan indikera att den prosodiska receptiva förmågan torde vara tidigare utvecklad än den 

produktiva prosodiska förmågan. Resultatet i föreliggande studie tyder dock på att både 

barnen med CI och de normalhörande barnen har en mer utvecklad produktiv prosodisk 

förmåga än receptiv prosodisk förmåga. Liknande resultat framgår även vid beräkning av 

resultaten från grundskolebarnen med CI i studien av Fandén et al. (2008). Att barnen 

uppvisar mer utvecklad produktiv prosodisk förmåga kan kopplas till beskrivningen av att 

barn i tidig ålder kan använda prosodiska mönster men att förståelsen för prosodins alla 

betydelser och funktioner fortsätter att utvecklas under barn- och tonåren (Crystal, 2005).  

 

Fonologiskt arbetsminne 

Utifrån analysen av nonordsrepetitionen, serial recall av nonord och serial recall av ord 

framkommer att barnen med CI har signifikant lägre resultat än de normalhörande barnen på 

samtliga test. Resultaten indikerar att barnen med CI har något nedsatt fonologiskt 

arbetsminne vilket även tidigare studier påvisat (Ibertsson et al., 2008; Pisoni & Cleary, 

2003). Även i studen av Wass et al. (2008) uppvisar barnen med CI lägre resultat än 

normalhörande barn på test gällande fonologiskt arbetsminne och författarna diskuterar att 

barnen med CI möjligtvis har lägre bearbetningshastighet. Den fonologiska 

bearbetningshastigheten och sättet att tillfälligt lagra och bearbeta information utvecklas med 

ökad ålder (Kali, 1997; Gathercole, 1998). Det fonologiska arbetsminnet utvecklas också 

vidare under förskoleåldern och anses till stor del vara utvecklat vid fyra års ålder (Packiam 

Alloway et al., 2006). Utvecklingsaspekten kan vara en möjlig förklaring till att det föreligger 

individuella skillnader inom gruppen barn med CI i föreliggande studie, då barnen är mellan 

3:0 och 6:7 år och de äldre barnen generellt uppvisar högre resultat än de yngre.  

 



32 

 

Resultaten från nonordsrepetitionen visar att barnen med CI producerar 49,9% konsonanter 

och 6,9% hela nonord korrekt, vilket stämmer relativt väl överens med tidigare resultat där 

skolbarnen med CI återgav 38,8% av konsonanterna korrekt och 4,7% av nonorden 

(Andersson & Thuresson Muhrman, 2007). Att barnen i föreliggande studie har något högre 

resultat än skolbarnen med CI kan möjligen bero på individuella faktorer såsom ålder vid 

implantation, hörselförmåga med CI och hur den auditiva signalen som inkommer till 

arbetsminnet är påverkad. Dessa faktorer kan möjligtvis leda till att förskolebarnen har större 

förmåga att urskilja segmenten i nonorden och att kunna bearbeta samt återge dessa. Analysen 

av serial recall av nonord och ord visar att barnen med CI har högre resultat vid uppgifterna 

med ord, både gällande PCC och korrekt helt återgivna ord. Att barnen har lättare för att 

återge ord än nonord beror troligtvis på att de vid ord får stöd av långtidsminnet där ordets 

fonologiska och lexikala representation finns lagrad. När presenterade ord kan matchas mot 

redan existerande representationer förstärks ordens fonologiska struktur i den fonologiska 

loopen och fler enheter kan då bearbetas och hållas i minnet (Gathercole, 1998). 

 

Barnen med CI återger i högre grad de suprasegmentella aspekterna än de segmentella 

egenskaperna vid nonordsrepetition. Detta tyder på att barnen drar nytta av de prosodiska 

mönstren även när de segmentella egenskaperna inte uppfattats, vilket även framkommit i 

tidigare studier (Carter et al., 2002; Ibertsson et al., 2008). Analysen av de prosodiska dragen 

visar att barnen med CI producerar signifikant färre antal korrekta betoningar och stavelser än 

de normalhörande barnen. Betoning har även tidigare visats vara ett prosodiskt drag som barn 

med CI har svårigheter med (Lenden & Flipsen, 2006). Ordaccenter har vidare visats vara det 

prosodiska drag som vållar störst svårigheter för barn med språkstörning och prosodiska 

svårigheter (Samuelsson & Nettelbladt, 2004). Resultaten av ordaccentproduktionen vid 

nonordsrepetitionen indikerar emellertid att samtliga grupper i föreliggande studie har 

svårigheter att producera ordaccenter. Spridningen av resultaten är dock stor i samtliga 

grupper vilket antyder att stora variationer i förmågan att producera ordaccenter föreligger.   

 

Samband mellan prosodisk förmåga och fonologiskt arbetsminne 

Hos gruppen barn med CI såväl som hos gruppen normalhörande barn föreligger flera 

signifikanta korrelationer mellan testresultat gällande receptiv och produktiv prosodisk 

förmåga på ord- och frasnivå och fonologiskt arbetsminne. Att det föreligger många 

signifikanta korrelationer i båda grupperna indikerar att det finns ett starkt samband mellan 

prosodisk förmåga på ord- och frasnivå och fonologiskt arbetsminne, vilket även styrks av 
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resultaten från studien av Lyxell et al. (2009). Både prosodi och fonologiskt arbetsminne har 

tidigare beskrivits vara relaterat till språkliga och fonetiska förmågor (Andersson & 

Thuresson Muhrman, 2007; Gathercole, 1998; Samuelsson, 2004). Yttligare en intressant 

aspekt är att den prosodiska förmågan på diskursnivå inte korrelerar med fonologiskt 

arbetsminne hos någon av grupperna i föreliggande studie. Detta kan relateras till 

diskussionen i studien av Samuelsson (2004) där prosodi på diskursnivå, till skillnad från 

prosodi på ord- och frasnivå, beskrivs kunna vara starkare relaterat till pragmatisk förmåga än 

språkliga och fonetiska förmågor. Ovanstående resonemang tyder på att prosodisk förmåga på 

ord- och frasnivå har ett samband med fonologiskt arbetsminne, möjligtvis genom att båda 

förmågorna har koppling till språkliga och fonetiska förmågor. Prosodi på diskursnivå tycks 

dock utifrån föreliggande studie vara skild från lexikal prosodi och fonologiskt arbetsminne.  

 

Vidare framkommer att resultaten avseende grammatisk förmåga från Nya Lundamaterialet 

korrelerar signifikant med flera testresultat gällande produktiv prosodisk förmåga och 

fonologiskt arbetsminne hos båda grupperna. För de normalhörande barnen föreligger också 

signifikanta korrelationer mellan receptiv prosodisk förmåga och fonologiskt arbetsminne. 

Även i studien av Samuelsson et al. (2003) visades signifikanta korrelationer mellan den 

prosodiska testningen och deltagarnas grammatiska förmåga. Det fonologiska arbetsminnets 

betydelse för den grammatiska förmågan har vidare påvisats av Willstedt-Svensson et al. 

(2004). Sammantaget styrker resultaten från dessa studier det i föreliggande studie funna 

sambandet mellan grammatisk förmåga, prosodi och fonologiskt arbetsminne.  

 

Vid undersökning av samband mellan prosodisk förmåga och fonologiskt arbetsminne 

framgår att det förekommer fler signifikanta korrelationer mellan de två förmågorna hos 

gruppen normalhörande barn än hos gruppen barn med CI. De något färre signifikanta 

korrelationerna som förekommer hos barnen med CI kan möjligtvis tyda på att barnen med CI 

har ett något annorlunda utvecklingsmönster än de normalhörande barnen. Det förefaller som 

om den produktiva prosodiska förmågan inte har lika starkt samband med fonologiskt 

arbetsminne och språkliga förmågor hos barn med CI som hos normalhörande barn. Detta 

resonemang styrks av att barnen med CI i princip presterar i nivå med de normalhörande 

barnen avseende receptiv prosodisk förmåga, men uppvisar lägre resultat gällande produktiv 

prosodisk förmåga. Resultaten gällande de färre korrelationerna skulle således kunna tolkas 

som att vissa delar av prosodisk förmåga hos barn med CI är något mindre kopplat till 
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fonologiskt arbetsminne och språklig förmåga än de aspekter av prosodi som har starkare 

statistiska samband.  

 

Metoddiskussion 

Barnen med CI är i föreliggande få till antalet och individuella skillnader förekommer, vilket 

medför att resultaten främst bör ses som indikativa och inte definitiva. Ett litet urval är dock 

vanligt förekommande i studier gällande barn med CI då populationen är liten. Det är 

emellertid av stor betydelse att studera språkliga och kognitiva förmågor hos barn med CI för 

att erhålla större förståelse och kunskap om de olika förutsättningar och utvecklingsaspekter 

som föreligger för att exempelvis kunna anpassa intervention.      

 

Då flera av deltagarna med CI och deras matchade kontroller bodde på annan ort genomfördes 

av logistiska skäl respektive barns två testomgångar på samma dag. Långa pauser togs mellan 

de två testomgångarna och korta pauser erbjöds under själva testtillfället för att barnen inte 

skulle bli trötta och uppleva testningarna som påfrestande. Det hade dock varit att föredra att 

dela upp testningarna på olika dagar då testningarna var omfattande. Testledarna verkade 

emellertid för en trevlig och avslappnad miljö så att barnen skulle uppleva testningarna som 

trivsamma. Även om testningen var relativt lång medverkade barnen väl och testledarna 

upplevde att barnen tyckte det var roligt att medverka i studien. Att testningen bestod av flera 

olika test gav även omväxling i testsituationen vilket upplevdes som positivt.    

 

Inget barn uteslöts i föreliggande studie utifrån resultaten från förtestningen. Blockdesign är 

ett deltest ur WISC-III och inga definitiva slutsatser kan dras om deltagarnas kognitiva 

förmågor enbart utifrån detta deltest. Testledarna innehar vidare inte den behörighet som 

krävs för att utföra testet i sin helhet. WISC-III är utformat för äldre barn och i föreliggande 

studie har inga jämförelser utförts mellan deltagarnas resultat och befintlig normdata. 

Testresultaten har endast använts i syfte att undersöka huruvida de olika gruppernas 

utvecklingsnivå är jämbördiga. Resultaten från förtestningen visar att det inte föreligger några 

signifikanta skillnader mellan grupperna gällande kognitiv utvecklingsnivå och 

språkförståelse.   

 

För att barnen skulle bli bekväma i testsituationen inleddes testningarna med antingen SIT 

eller WISC-III som inte kräver språklig produktion. Upplägget av testningarna upplevdes av 

testledarna som positivt då barnen tyckte att både SIT och WISC-III var roliga test att utföra. 
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Det andra blocket som bestod av prosoditestet avslutades med att titta på Pingu-filmen, vilket 

var ett uppskattat inslag och avrundade testningen på ett fördelaktigt sätt. Eftersom flera av 

barnen i föreliggande studie var små gjordes vissa anpassningar till det individuella barnet 

under testningen, vilket kan ha påverkat resultatet. Testens utarbetade förfaringssätt var dock 

samma för samtliga barn. Vid uppspelning av ord och nonord kontrollerades att ljudvolymen 

var lagom genom att barnet vid flera tillfällen tillfrågades om volymen skulle höjas eller 

sänkas. Uppgifterna med nonord upplevde flera av barnen som konstiga och vid upprepade 

tillfällen fick testledarna leka fram de första målorden. Uppgifterna togs därefter om i sin 

helhet men förfarandet kan möjligtvis ändå ha inverkat på resultatet. Inför framtida studier 

kan nonordsrepetitionen med fördel kortas då testningen upplevdes som lång. Det har vidare 

diskuterats att resultat vid nonordstest även kan påverkas av barns perceptuella förmåga 

(Willstedt-Svensson et al., 2004) vilket speciellt bör beaktas vid testningar med barn med CI. 

 

Vissa bilder i den receptiva delen av prosoditestet var något svåra för barnen att tolka och 

vissa ord var även för avancerade för de yngre barnen. Dessa bilder och målord kan med 

fördel förenklas inför framtida testningar av yngre förskolebarn. Undersökningsmaterial för 

prosodi som helhet upplevdes emellertid av testledarna vara passande för barn i 

förskoleåldern då barnen medverkade väl och tyckte att flera delar av testningen var roliga. 

 

Vid rättningen var barnens produktion stundtals svårförståelig och då flera av testen innebar 

detaljerad perceptuell analys och fonetisk transkription gjordes flertalet omlyssningar av 

testledarna. I de fall barnens produktion var särskilt svårbedömd rådfrågades sakkunnig 

handledare Christina Samuelsson.  

 

Barnens oralmotorik har inte undersökts i föreliggande studie. Denna aspekt hade eventuellt 

kunnat ge ytterligare ett perspektiv till resultatet i studien. 

 

Slutsatser   

I föreliggande studie framkommer skillnader mellan barnen med CI och de normalhörande 

barnen gällande prosodisk förmåga och fonologiskt arbetsminne. Barnen med CI har 

signifikant lägre resultat än de normalhörande barnen på test avseende prosodisk produktion 

på ord-, fras- och diskursnivå samt på test som undersöker fonologiskt arbetsminne. Gällande 

receptiv prosodisk förmåga på ord- och frasnivå förekommer inga signifikanta skillnader 

mellan grupperna. Att barnen med CI uppvisar en något nedsatt prosodisk förmåga och 
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fonologiskt arbetsminne kan möjligtvis grundas i den ofullständiga och modifierade ljudbild 

som implantatet ger. Av resultaten framgår att barnen ändå tycks dra nytta av prosodiska 

mönster vid identifiering av nonord vilket påvisar att prosodin har en viktig språklig funktion. 

Utifrån resultaten framkommer vidare att barnen med CI är en heterogen grupp och att stora 

individuella skillnader föreligger. Några av barnen med CI uppvisar under vissa test 

likvärdiga resultat som sina matchade kontroller vilket visar att CI ger goda förutsättningar att 

utveckla prosodiska förmågor och talad kommunikation. Hos både gruppen barn med CI och 

gruppen normalhörande barn föreligger flertalet signifikanta korrelationer mellan prosodisk 

förmåga på ord- och frasnivå samt fonologiskt arbetsminne, vilket indikerar att det finns ett 

samband mellan dessa förmågor.  

 

Framtida studier 

I framtiden skulle det vara intressant att göra en longitudinell studie för att undersöka hur den 

prosodiska förmågan och det fonologiska arbetsminnet utvecklas hos barn med CI. Det skulle 

vidare vara av intresse att fortsätta undersöka det samband som framkommit i föreliggande 

studie mellan prosodisk förmåga och fonologiskt arbetsminne för att få ytterligare kunskap 

om hur dessa två förmågor förhåller sig till varandra. Då barnen med CI i föreliggande studie 

uppvisade svårigheter med prosodi på ord-, fras- och diskursnivå skulle det vara spännande att 

undersöka hur de prosodiska svårigheterna inverkar på interaktionen. Att genom 

samtalsanalys kvalitativt undersöka hur barn med CI interagerar både med varandra och med 

normalhörande personer skulle därför vara av intresse. Vidare skulle det vara givande att 

undersöka den pragmatiska förmågan hos barn med CI och se huruvida det har ett samband 

med prosodiska svårigheter på diskursnivå. För att få ökad kunskap om sambandet mellan 

prosodi på diskursnivå och pragmatisk förmåga skulle det även vara intressant att studera 

detta samband hos barn med typisk språkutveckling. 
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Informationsbrev till vårdnadshavare; barn med CI        Bilaga 1 

          Linköping 2009-xx-xx 
___________________________________________________________________________ 

Hej! 

Vi är två logopedstudenter, Lovisa Elm och Linda Heedman, som läser sista året på 

logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. Vi ska under våren skriva en magisteruppsats om 

prosodisk förmåga hos barn med cochleaimplantat (CI). Prosodi kan beskrivas som språkets rytm och 

melodi. I vår studie vill vi studera hur barn med CI i åldrarna 3-6 år använder och förstår prosodi. Vi 

kommer även att jämföra den prosodiska förmågan med barn med normal hörsel. Förra året, 2008, 

skrevs en magisteruppsats om den prosodiska förmågan hos äldre barn med CI vilken våra resultat 

även kommer att jämföras med.  

 

Testningen syftar främst till att kartlägga barnets språkliga förmåga, men vi kommer även att 

undersöka andra förmågor som exempelvis minne.  Prosoditestet innebär att testledaren och barnet 

tillsammans tittar på bilder och film, där barnet får peka på eller benämna olika saker. För att vi i 

efterhand ska kunna analysera samtalet kommer vi att spela in testningen på band. Sammantaget 

kommer testningen troligen ta cirka en och en halv timme, beroende på hur många pauser som tas. 

Testningen genomförs enskilt med barnet på barnets förskola eller i samband med annat besök på 

hörselvården. Vi kommer att verka för en lättsam och avslappnad miljö så att testningen blir så trivsam 

för barnet som möjligt. 

 

Inspelningarna kommer efter uppsatsens avslutande att förvaras på logopedprogrammet i Linköping. 

Det insamlade materialet kommer att avidentifieras och inga resultat från ett enskilt barn kommer 

presenteras så att det är möjligt att identifiera barnet. Testresultaten behandlas konfidentiellt och 

enbart testledare och berörda forskare kommer att ha tillgång till materialet. Det inspelade materialet 

kommer endast att användas i forskningssammanhang. Det analyserade materialet kan eventuellt 

komma att användas i framtida studier och artiklar.  

 

Medverkan i studien är frivillig och Ni kan när som helst välja att avbryta Er medverkan i studien. Om 

Ni väljer att tacka nej eller avbryta Er medverkan under studiens gång kommer detta inte få några 

konsekvenser i Er kontakt med Tal- eller Hörselvård. Om Ni önskar ta del av testresultatet finns 

möjlighet att vid förfrågan få information om detta. Eventuella åtgärder kan dock inte erbjudas inom 

ramen för uppsatsarbetet.    

 

Efter att Ni har erhållit detta brev kommer vi att ta kontakt med Er per telefon så att Ni har möjlighet 

att ställa frågor. Om Ni väljer att tacka ja till att Ert barn medverkar i studien kommer vi tillsammans 

att bestämma var och när testningen lämpligast kommer att ske. Vi kommer då även att behöva ta del 

av barnets journal för viss information gällande hur länge barnet varit dövt innan CI, hur länge barnet 

haft CI, vilken typ av CI barnet har, implantationsålder och barnets hörselförmåga med CI. Godkänner 

Ni att Ert barn medverkar i vår studie behöver vi få skriftligt godkännande. Skriftligt godkännande ges 

då genom medföljande godkännandeblankett.  

 

Vid frågor om studien får Ni gärna kontakta någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Lovisa Elm och Linda Heedman  

mail: xxx           xxx 

 

Handledare: 

Christina Samuelsson  Björn Lyxell 

Leg. Logoped. Med. Dr.  Professor 
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Samtyckesblankett gällande studie av prosodisk förmåga hos förskolebarn med cochleaimplantat (CI). 

Studien utförs vid Linköpings Universitet 2009 som en magisteruppsats inom logopedprogrammet.  

 

Jag har tagit del av den givna informationen och samtycker härmed till att mitt barn deltar i studien.  
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Informationsbrev till vårdnadshavare; kontroller          Bilaga 2 

          Linköping 2009-xx-xx 
___________________________________________________________________________ 

Hej! 

 

Vi är två logopedstudenter, Lovisa Elm och Linda Heedman, som läser sista året på 

logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. Vi ska under våren skriva en magisteruppsats om 

prosodisk förmåga hos barn med cochleaimplantat (CI). CI är ett hörselhjälpmedel som opereras in 

och stimulerar hörselnerven elektriskt hos barn som föds med grav hörselnedsättning eller dövhet. CI 

ger barnen möjlighet att höra och utveckla talat språk. Prosodi kan beskrivas som språkets rytm och 

melodi. I vår studie vill vi studera hur barn med CI i åldrarna 3-6 år använder och förstår prosodi. Vi 

kommer även att studera prosodi hos barn med normal hörsel för att jämföra med den prosodiska 

förmågan hos barn med CI. Det är med anledning av detta som vi kontaktar Er.  

 

Testningen syftar främst till att kartlägga barnets språkliga förmåga, men vi kommer även att 

undersöka andra förmågor som exempelvis minne. Prosoditestet innebär att testledaren och barnet 

tillsammans tittar på bilder och film, där barnet får peka på eller benämna olika saker. För att vi i 

efterhand ska kunna analysera samtalet kommer vi att spela in testningen på band. Sammantaget 

kommer testningen troligen ta cirka en och en halv timme, beroende på hur många pauser som tas. 

Testningen genomförs enskilt med barnet på barnets förskola. Vi kommer att verka för en lättsam och 

avslappnad miljö så att testningen blir så trivsam för barnet som möjligt. 

 

Inspelningarna kommer efter uppsatsens avslut att förvaras på logopedprogrammet i Linköping. Det 

insamlade materialet kommer att avidentifieras och inga resultat från ett enskilt barn kommer 

presenteras så att det är möjligt att identifiera barnet. Testresultaten behandlas konfidentiellt och 

enbart testledare och berörda forskare kommer att ha tillgång till materialet. Det inspelade materialet 

kommer endast att användas i forskningssammanhang. Det analyserade materialet kan eventuellt 

komma att användas i framtida studier och artiklar.  

 

Medverkan i studien är frivillig och Ni kan när som helst välja att avbryta Ert barns medverkan i 

studien. Om Ni önskar ta del av testresultatet finns möjlighet att vid förfrågan få information om detta. 

Eventuella åtgärder kan dock inte erbjudas inom ramen för uppsatsarbetet.    

 

Om Ni väljer att tacka ja till att Ert barn medverkar i studien kommer vi att kontakta barnets förskola 

och bestämma när testningen lämpligast kan ske. Godkänner Ni att Ert barn medverkar i vår studie 

behöver vi få skriftligt godkännande. Skriftligt godkännande ges då genom medföljande 

godkännandeblankett.  

 

 

Vid frågor om studien får Ni gärna kontakta någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Lovisa Elm och Linda Heedman  

 

mail:xxx     xxx 

  

 

Handledare: 

Christina Samuelsson  Björn Lyxell 

Leg. Logoped. Med. Dr.  Professor 



 

Informationsbrev till vårdnadshavare; kontroller        Bilaga 2 

          Linköping 2009-xx-xx 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Samtyckesblankett gällande studie av prosodisk förmåga hos förskolebarn med cochleaimplantat (CI). 

Studien utförs vid Linköpings Universitet 2009 som en magisteruppsats inom logopedprogrammet. 

Detta skriftliga medgivande lämnas till förskolepersonalen. 

 

Jag har tagit del av den givna informationen och samtycker härmed till att mitt barn deltar i studien.  
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 Bilaga 3 

Prosoditestet 

Deltest 1 

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

ska man inte leka på gatan? Barnet får sedan se en bild på ett hus och berätta vad som är 

konstigt på bilden. Uppgifterna är delvis hämtade ur Holmberg och Sahlén (1986) 

Neurolingvistisk undersökningsmodell för barn med språkstörning (NELLI). Utifrån 

konversationen bedöms barnets produktion utifrån 0-1-2 skala där 0 motsvarar icke avvikande 

och 2 motsvarar mycket avvikande. 

 

Deltest 2 

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

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

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

Utifrån detta resultat beräknas procent korrekt producerade konsonanter enligt analysmetoden 

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

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

värde för PCC (Schriberg & Kwiatkowski, 1982). 

 

Deltest 4 

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

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

och Han kör bakåt, vad gör man då?, med de förväntade svaren bakar respektive backar. Ett 

poäng ges för varje korrekt producerat ordpar med varierande vokallängd. 

 

Deltest 5 

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

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

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

produceras korrekt. 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Deltest 6 

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

testledaren säger Här är en penna. Här är tre…, barnet förväntas producera ordet pennor. En 

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

 

Deltest 7 

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

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

Uppgifterna är hämtade ur Leonard (1991). 

 

Deltest 8 

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

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

svarsmening som passar med bilden och innehåller kopula. I detta fall är den korrekta 

svarsmeningen bollen e blå. Om barnet inte ger en korrekt produktion av svarsmeningen ger 

testledaren meningen i sin helhet. Hela uppgiften tas sedan om för att undvika 

direktrepetition. En poäng ges för varje svarsmening som innehåller kopula och rätt antal 

stavelser. Uppgifterna hämtade ur Leonard (1991). 

 

Deltest 9 

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

testledaren ger en modellmening, Här är en hund och…, barnet förväntas producera en 

svarsmening som passar till bilden, här är en pojke. Testledaren kan ta om meningen i sin 

helhet och göra om uppgiften om barnet inte har uppfattat uppgiften korrekt (Leonard, 1991). 

En poäng ges om barnet producerar rätt obestämd artikel – bestämd form. Uppgifterna 

hämtade ur Leonard (1991). 

 

Deltest 10 

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

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

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

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

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



 

Bilaga 3 

Deltest 12 

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

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

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

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

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

 

 

(Hämtad från Fandén et al., 2008; Samuelsson, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 

Serial recall av ord 

Bil – Mus 

Fot – Tak 

Mos – Boll 

 

Mat – Sol – Räv  

Söt – Mur – Hatt 

Dag – Tåg – Bär 

 

Katt – Lax – Ljus – Hår 

Bad – Mun – Ved – Ros 

Tår – Natt – Ring – Lök 

 

 

(Elm & Heedman, 2009)
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Hej! 

 

Vi är två logopedstudenter, Lovisa Elm och Linda Heedman, som läser sista året på 

logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. Vi ska under våren skriva en magisteruppsats om 

prosodisk förmåga hos barn med cochleaimplantat (CI). CI är ett hörselhjälpmedel som opereras in 

och stimulerar hörselnerven elektriskt hos barn som föds med grav hörselnedsättning eller dövhet. CI 

ger barnen möjlighet att höra och utveckla talat språk. I vår studie vill vi studera hur barn med CI i 

åldrarna 3-6 år använder och förstår prosodi. Prosodi kan beskrivas som språkets rytm och melodi. Vi 

kommer även att studera prosodi hos barn med normal hörsel för att jämföra med den prosodiska 

förmågan hos barn med CI. Innan vi påbörjar studien ska vi göra en pilotstudie och det är med 

anledning av detta som vi kontaktar Er. Pilotstudien är en förberedande studie där vi vill undersöka om 

testmaterialet är lämpligt för barn i förskoleåldern. Resultatet från testningen kommer inte att ingå i 

vår magisteruppsats utan enbart användas för att utvärdera tillvägagångssättet av testningen.  

 

Testningen syftar främst till att kartlägga barnets språkliga förmåga, men vi kommer även att 

undersöka andra förmågor som exempelvis minne. Prosoditestet innebär att testledaren och barnet 

tillsammans tittar på bilder och film, där barnet får peka på eller benämna olika saker. För att vi i 

efterhand ska kunna analysera samtalet kommer vi att spela in testningen på band. Sammantaget 

kommer testningen troligen ta cirka en och en halv timme, beroende på hur många pauser som tas. 

Testningen genomförs enskilt med barnet på barnets förskola. Vi kommer att verka för en lättsam och 

avslappnad miljö så att testningen blir så trivsam för barnet som möjligt. 

 

Inspelningarna kommer efter uppsatsens avslut att förvaras på logopedprogrammet i Linköping. Det 

insamlade materialet kommer att avidentifieras och inga resultat från ett enskilt barn kommer 

presenteras så att det är möjligt att identifiera barnet. Testresultaten behandlas konfidentiellt och 

enbart testledare och berörda forskare kommer att ha tillgång till materialet. Det inspelade materialet 

kommer endast att användas i forskningssammanhang. Det analyserade materialet kan eventuellt 

komma att användas i framtida studier och artiklar.  

 

Medverkan i studien är frivillig och Ni kan när som helst välja att avbryta Er medverkan i studien. Om 

Ni önskar ta del av testresultatet finns möjlighet att vid förfrågan få information om detta. Eventuella 

åtgärder kan dock inte erbjudas inom ramen för uppsatsarbetet.    

 

Om Ni väljer att tacka ja till att Ert barn medverkar i studien kommer vi att kontakta barnets förskola 

och bestämma när testningen lämpligast kan ske. Godkänner Ni att Ert barn medverkar i vår studie 

behöver vi få skriftligt godkännande. Skriftligt godkännande ges då genom medföljande 

godkännandeblankett.  

 

Vid frågor om studien får Ni gärna kontakta någon av oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Lovisa och Linda  

 

Lovisa Elm:   Linda Heedman: 

mail:xxx   mail:xxx 
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Samtyckesblankett gällande pilotstudie inför studie av prosodisk förmåga hos förskolebarn med 

cochleaimplantat (CI). Studien utförs vid Linköpings Universitet 2009 som en magisteruppsats inom 

logopedprogrammet. Detta skriftliga medgivande lämnas till förskolepersonalen. 

 

Jag har tagit del av den givna informationen och samtycker härmed till att mitt barn deltar i studien.  
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