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Abstract 

Cochlear implants (CI) are one of the most important medical innovations in the last 20 years. 

A CI can enable hearing and spoken language in children with severe hearing impairment or 

deafness. However, many children with CIs do not reach the expected level of language. The 

reasons for this are not yet fully understood and further research is therefore necessary. In the 

present study 9 children, 6;7-12;4 years old with CIs participated. The purpose of this study 

was to investigate cognitive and language abilities with focus on working memory and 

receptive lexicon in children with CI. For this purpose selected parts of the computer based 

test battery SIPS (Sound Information Processing System) and PPVT (Peabody Picture 

Vocabulary Test) were used. The test results were analysed on group level and on individual 

level. In addition the results were compared to results from a control group of children with 

normal hearing.   

The children with CIs achieved lower results than the control group did, measured on a group 

level. A few individuals though performed at the same level as the children in the control 

group which implies that it is possible for children with CIs to reach good results on the 

examined aspects. The results of this study also indicate that late implantation is not 

necessarily an obstacle for good language development. Correlations between working 

memory and lexicon were found both in the children with CIs and in the control group. No 

correlation between the investigated demographic factors and test results was found. 



 

 Sammanfattning 

Cochleaimplantat (CI) är en av de största medicinska innovationer som gjorts under de 

senaste 20 åren. Med hjälp av ett sådant kan barn med grav hörselnedsättning eller dövhet få 

möjlighet att höra och utveckla ett talat språk. Många barn med CI uppnår dock inte den 

förväntade språknivån. Orsakerna till detta är ännu inte fullt förstådda och vidare forskning är 

därför nödvändig. I föreliggande studie deltog 9 barn i åldrarna 6;7 – 12;4 år med CI. Syftet 

med denna studie var att undersöka kognitiv och språklig förmåga med fokus på arbetsminne 

och receptivt lexikon hos barn med CI. I detta syfte användes utvalda delar ur det 

datorbaserade testbatteriet SIPS (Sound Information Processing System) samt PPVT 

(Peabody Picture Vocabulary Test).  Testresultaten analyserades på grupp- och individnivå. 

Dessutom jämfördes testresultaten med resultat från en kontrollgrupp normalhörande barn.  

Barnen med CI presterade lägre än kontrollgruppen på gruppnivå. Enskilda individer 

presterade dock i nivå med barnen i kontrollgruppen vilket innebär att det är möjligt för barn 

med CI att uppnå goda resultat på de undersökta aspekterna. Resultaten i studien indikerar 

också att sen implantation inte alltid behöver vara ett hinder för god språklig utveckling. 

Samband mellan arbetsminne och lexikon påvisades hos barnen med CI samt hos 

kontrollgruppen. Inget samband kunde påvisas mellan undersökta bakgrundsvariabler och 

testresultat.  
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Inledning   
Cochleaimplantat (CI) är en av de största medicinska innovationer som gjorts under de 

senaste 20 åren. Ett CI kan innebära att en individ med medfödd eller förvärvad dövhet/grav 

hörselnedsättning får möjlighet att höra. År 2005 fick 90 % av alla barn med medfödd dövhet 

CI (Bagger-Sjöbäck, 2006). Socialstyrelsen beskriver målet med CI behandling hos barn på 

följande sätt: 

”Målet med CI användning är att barnet ska få ökad ljuduppfattning samt efter sina 

förutsättningar utveckla talförståelse och talat språk. Dessutom ska barn med CI, i likhet med 

andra döva barn i Sverige, ges möjlighet att utveckla teckenspråk samt läst och skriven 

svenska.” (Socialstyrelsen, 2000:06 s.50) 

 

De flesta barn med CI lär sig talat språk, men många uppvisar en sämre språklig utveckling i 

jämförelse med normalhörande barn i samma kronologiska ålder (Osberger, McConkey 

Robbins & Trautwein, 2006). De bakomliggande orsakerna till detta är ännu inte fullt 

klarlagda (Burkholder & Pisoni, 2006). En tänkbar bidragande orsak kan dock vara att 

introduktionen av talat språk sker senare för de flesta barnen med CI än för barn med normal 

hörsel. Detta innebär att introduktionen inte sker under den tid i livet som anses kritisk för 

utvecklingen av ett talat språk (Svirsky, Teoh & Neuburger, 2004). Dessutom motsvarar 

hörsel med CI inte helt normal hörsel vilket kan försvåra tillägnandet av det talade språket 

(Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004). Det finns också forskning som har visat att 

arbetsminne är en funktion med brister hos många barn med CI (Cleary, Pisoni & Iler Kirk, 

2002), vilket kan vara ytterligare en bidragande orsak till nedsatt språklig utveckling. Tidigare 

forskning har nämligen visat att brister i arbetsminne kan orsaka språkstörning hos barn 

(Baddeley, 2003).  

 

När det gäller barn med CI har forskning påbörjats men det finns behov av ytterligare 

forskning och utökade kunskaper om barnens kognitiva och språkliga förmågor. Dessa 

kunskaper är nödvändiga för ett optimalt omhändertagande av barnet och för att främja dess 

utveckling. I föreliggande studie används en kombination av tester med mätningar av 

specifika förmågor vilket inte gjorts tidigare på barn med CI, varför förhoppningen med 

studien är att expandera kunskapsläget.  

 



 2 

Bakgrund 

Cochleaimplantat 

Ett cochleaimplantat (CI) är ett elektroniskt hjälpmedel för individer med dövhet eller så svår 

hörselnedsättning att de inte har tillräcklig hjälp av traditionella hörapparater. Det består av 

flera delar, några bärs utanpå kroppen och några är inopererade. De yttre delarna är en 

mikrofon, en talprocessor och en sändarspole, de inre delarna består av en mottagare och av 

elektroder (Eshraghi, Waltzman, Feghali, Van De Water & Cohen, 2001). Ett CI ersätter 

hörselorganets sinnesceller, som finns i innerörats cochlea (snäckan). Elektroderna, som är 

införda i cochlean, stimulerar hörselnerven, elektrisk växelström framkallar aktionspotentialer 

i hörselnervens fibrer och dessa förs över till hjärnan (Grayden & Clark, 2006).  

 

År 2005 hade över 350 barn fått CI i Sverige (SBU Alert, 2006). I socialstyrelsens 

vårdprogram för behandling av döva barn med CI (2000) beskrivs kriterier för CI behandling 

hos barn. Hörselnedsättningen ska vara bilateral, barnet skall ha större nytta av CI än av 

hörapparater, hörselnedsättningen skall vara av viss grad och implantation är aktuell tidigast 

vid 18 månaders ålder (Socialstyrelsen, 2000). Kriterier och rekommendationer vad gäller CI 

har dock förändrats mycket under den tid CI har funnits. Numera är det till exempel vanligare 

förekommande att operera yngre barn, individer med viss resthörsel, med 

inneröremissbildningar och vid flerhandikapp (Cohen, 2004). Det finns också ett ökat intresse 

för bilaterala implantat (SBU Alert, 2006).  

 

Cochleaimplantatet ställs in så att barnet har möjlighet att uppfatta ljud över hela 

talfrekvensområdet, om än med en nedsättning på 30-40 dB. Den hörsel som uppstår är dock 

inte av samma typ som normalt och implantatet kan inte föra över lika detaljrik information 

till hörselnerven. Ett barn med CI som tillsynes har samma hörsel som ett barn utan CI sett 

utifrån hörselkurvan, kan höra annorlunda och har andra förutsättningar att upptäcka detaljer 

och språkligt viktiga skillnader i tal (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004). 

 

Bakgrundsvariabler 

Genomgående för forskning om barn med CI tycks vara att det förekommer stora variationer i 

resultat mellan individer i fråga om tal- och språkutveckling (Tyler, et al. 2000; Pisoni, 1999). 
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Bakgrundsvariabler, det vill säga olika yttre faktorer, som kan antas vara bidragande till de 

stora skillnaderna är bland annat ålder vid insättning av implantat, tid av dövhet och typ av 

kommunikation (Pisoni, 1999). Orsakerna till den stora spridingen är ännu inte helt 

utforskade, och av de uppvisade skillnaderna i utfall kan endast 37 % -64 % förklaras av 

denna typ av variabler. Utöver bakgrundsfaktorer har forskare i större utsträckning börjat 

undersöka individuella skillnader i arbetsminne som en bidragande orsak till den stora 

variationen (Cleary et al., 2002) (se vidare nedan). 

 

Forskning indikerar att det är positivt för det talade språket att barn får CI tidigt. Detta har 

förmodligen att göra med den kritiska perioden för språkutveckling (Svirsky et al., 2004; 

Tyler, et al. 2000). Det finns dock barn som fått implantat sent som utvecklar ett gott talspråk 

liksom de som trots att de fått implantat tidigt inte utvecklas som förväntat (Svirsky et al., 

2004). Hur länge barnet varit dövt anses av vissa forskare vara den viktigaste faktorn för utfall 

(Spencer, 2004; Gantz et al. 2000). 

 

I Sverige är den vanligaste uppfattningen att barn med CI förutom tal bör få tillgång även till 

teckenspråk, vilket ofta innebär att barnen blir tvåspråkiga. Språkforskare är i dag överens om 

att barn kan utveckla välfungerande språk trots tvåspråkighet (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 

2004). Barn med CI som uppvisar gott talspråk har också ofta ett välfungerande teckenspråk 

(Preisler, Tvingstedt & Ahlström, 2002).  

 

Det finns olika typer av skolplacering för barn med CI.  Skillnaden mellan de olika 

skolformerna ligger framförallt i olika grader av teckenspråk i undervisningen (Willstedt-

Svensson, Löfqvist, Almqvist & Sahlén, 2004). Forskning har uppvisat motstridiga uppgifter 

gällande vilken typ av skolgång som skapar bäst förutsättning för språklig utveckling hos 

dessa barn (Spencer, 2004).  

 

Bearbetning av språklig information   

Språk kan ses som integrerat med och beroende av andra kognitiva förmågor som till exempel 

arbetsminne. Detta innebär att utredning av språkliga förmågor även bör inbegripa 

undersökning av andra kognitiva förmågor (Ahlsén, 2000).  I föreliggande studie undersöks 

de kognitiva och språkliga aspekterna arbetsminne och lexikon vilka är centrala för en positiv 

språkbearbetning (Baddeley, 2003). För bearbetning av talat språk krävs alltså involvering av 
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kognitiva processer. En modell över språklig informationsbearbetning skapades av Andersson 

(2001), se fig. 1. Modellen består av tre huvudkomponenter som utgör bearbetningssystem: ett 

sensoriskt-perceptuellt system, ett arbetsminnessystem och ett långtidsminnessystem. Visuell 

och auditiv information bearbetas inom och överförs mellan de tre systemen (Andersson, 

2001). Flertalet av de deltest ur det datorbaserade testbatteriet SIPS, som används i 

föreliggande studie, grundar sig på Anderssons modell av informationsbearbetning. I 

föreliggande studie ligger tyngdpunkten på de delar i modellen som berör auditivt 

inkommande information.  

 

A. Det sensoriskt-perceptuella 
systemet

B. Arbetsminnessystemet C. Långtidsminnessystemet

    
 1. Auditivt tal
     

2. Visuellt tal 

Det fonologiska 
korttidslagret

Den 
artikulatoriska
repetitions-
processen

Den fonologiska loopen

Det visuospatiala skissblocket

Den centrala exekutiven

Mentalt Lexikon

Fonologisk 
representation

Ortografisk 
representation

Semantisk 
representation

Figur 1. Anderssons (2001) modell för bearbetning av visuell och auditiv information.

Hörsel

Syn

(b)

(a)

(c)

(d)

(e)

 
 

Sensoriskt-perceptuella systemet  

Det sensoriskt-perceptuella systemet ansvarar för den inledande bearbetningen av den 

auditiva eller den visuella talsignalen. Informationen flödar sedan genom 

arbetsminnessystemet och vidare in i långtidsminnet. Vid hörselnedsättning kan den auditiva 

delen i det sensoriskt-perceptuella systemet vara påverkad, vilket leder till svårigheter att 

analysera och hämta information från den akustiska signalen. Detta kan i sin tur orsaka en 

ofullständig auditiv sensorisk signal, vilket leder till att arbetsminnet får en dålig signal att 

arbeta med. Detta kan ge upphov till sämre fonologiska representationer i långtidsminnet hos 

individer med hörselnedsättning (Andersson, 2001).  
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Arbetsminnessystemet 

Arbetsminnet är ett tillfälligt lagringssystem som stöttar vår tankekapacitet och har betydelse 

för språkbearbetning. Brister inom arbetsminnet kan leda till att den språkliga bearbetningen 

störs (Baddeley, 2000).  

 

Beskrivningen av arbetsminnessystemet i modellen ovan bygger på Baddeley och Hitch 

arbetsminnesmodell och kan därför ses som en något modifierad version av denna 

(Andersson, 2001).  

 

Arbetsminnet är uppbyggt av ett antal separata komponenter som arbetar tillsammans som 

delar av ett enhetligt arbetsminnessystem. Komponenterna omfattar dels ett kontrollsystem 

som benämns den centrala exekutiven. Det finns också två underordnade tillfälliga 

minnessystem så kallade slavsystem. Dessa utgörs av den fonologiska loopen som bearbetar 

och lagrar verbal information respektive det visuospatiala skissblocket som bearbetar och 

lagrar visuell och/eller spatial information (Baddeley, 2003; Baddeley & Logie, 1999). Under 

senare år har Baddeley fört in ytterligare en komponent, den episodiska bufferten (finns ej 

med i Anderssons modell), i arbetsminnesmodellen (Baddeley, 2003; 2000). Kapaciteten hos 

de fyra komponenterna är begränsad vad gäller aktiveringens mängd och varaktighet 

(Baddeley, 2003; 2000; Baddeley & Logie, 1999).  

 

Den fonologiska loopen består av två subkomponenter nämligen ett passivt fonologiskt 

korttidslager och ett aktivt subvokalt upprepningssystem (som i Anderssons modell benämns 

den artikulatoriska repetitionsprocessen). Det fonologiska korttidslagret håller kvar 

ljudbaserade minnesspår under några få sekunder under vilka de försvagas, om de inte 

förstärks med hjälp av det subvokala upprepningssystemet (Baddeley, 2003; Baddeley & 

Logie, 1999). Den fonologiska loopen påverkar fonologisk inlärning i långtidsminnet av nya 

ord (Baddeley & Logie, 1999). Det förefaller också som att den fonologiska loopen har 

betydelse vid bearbetning av särskilt långa och komplexa meningar (Baddeley, 2003).  

 

Den centrala exekutiven anses vara delaktig när det gäller att rikta, skifta och dela 

uppmärksamhet (Baddeley & Logie, 1999) samt vid beteendekontroll och problemlösning 

(Gathercole, Pickering, Ambridge & Wearing, 2004). Den är också involverad i kontrollering, 

styrning och koordinering av de två slavsystemen med bland annat informationsöverföring 

inom arbetsminnessystemet och mental hantering av material som hålls i slavsystemen. Den 
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aktiverar representationer och hämtar information i långtidsminnet och har stor betydelse för 

språkförståelse (Baddeley & Logie, 1999). I den episodiska bufferten finns möjlighet till 

tillfällig lagring samt integrering av fonologisk, visuell och eventuellt även andra typer av 

information från slavsystemen och långtidsminnet till en enhetlig representation (Baddeley, 

2003; 2000).  

 

Arbetsminnet och långtidsminnet är nära relaterade och har betydelse vid komplexa verbala 

och visuospatiala uppgifter. Arbetsminnet aktiverar och hämtar lagrad kunskap som är 

relevant utifrån aktuell uppgift från långtidsminnet. Genom bearbetning tolkas nya intryck, ny 

information upptäcks eller lösningar på problem hittas. Arbetsminnet har också stor betydelse 

när det gäller att koda resultat av handlingar i långtidsminnet (Baddeley & Logie, 1999). 

 

Utveckling av arbetsminne 

Arbetsminnets struktur med fonologiska loopen, visuospatiala skissblocket och centrala 

exekutiven förefaller vara på plats vid 4 års ålder (Packiam Alloway, Gathercole & Pickering, 

2006). Från denna ålder och upp till tidig ungdom har också påvisats en linjär ökning av de 

enskilda komponenternas funktionella kapacitet. Relationerna mellan komponenterna tycks 

förbli tämligen oförändrad under barndomen och upp i ungdomen med den centrala 

exekutiven nära kopplad till de båda slavsystemen medan dessa är sinsemellan tämligen 

oberoende. Den mycket närmare relationen mellan den centrala exekutiven och respektive 

slavsystem stämmer överens med påståendet att den centrala exekutiven är ansvarig för 

koordinering av informationsflödet genom arbetsminnet och för överföring och hämtning av 

information från slavsystemen (Gathercole et al., 2004). 

 

Bearbetningshastighet i arbetsminnet har visat sig vara en viktig komponent för 

minneskapacitet (Ferguson & Bowey, 2005). Bearbetningshastigheten förbättras med åldern 

(Kali, 1997). Denna förbättring kan ha att göra med att förmågan till snabb subvokal 

upprepning i fonologiska loopen ökar (Kali, 1992). Om ett barn har möjlighet till snabb 

subvokal upprepning innebär det också en förbättrad kvarhållning i arbetsminnet (Kali 1997). 

En snabbare upprepning underlättar således minnet av fler enheter och resulterar i 

förlängningen i ett större minnesomfång (Burkholder & Pisoni, 2006). 

 

Arbetsminne hos barn med CI 

Den tid barnen haft med hörselnedsättning/dövhet innan CI samt det annorlunda 
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hörselintrycket med CI kan innebära att de inte följer ett typiskt försenat tal- och 

språkutvecklingsförlopp. Istället tycks de ha ett annorlunda utvecklingsmönster som bland 

annat påverkar hur snabbt tal uppfattas och produceras, samt hur det bearbetas i arbetsminnet 

(Burkholder & Pisoni, 2003). 

 

Barn med CI har visat sig prestera sämre på test av arbetsminne än barn med normal hörsel 

(Burkholder & Pisoni, 2004; Cleary, Pisoni & Geers, 2001). Detta gäller såväl den 

fonologiska som den visuella modaliteten. Att barn med CI presterar sämre på den typ av 

uppgifter som endast bygger på visuell information kan ha att göra med att de normalhörande 

barnen använder någon form av verbal kodning och subvokal upprepning vilket barnen med 

CI inte tycks göra i samma utsträckning (Burkholder & Pisoni, 2006). Forskare har dessutom 

sett att det finns tecken på att barn med CI har långsammare subvokal upprepning vilket kan 

förklara de låga resultaten på andra tester av arbetsminne (Burkholder & Pisoni, 2003).  

 

Långtidsminnessystemet 

I långtidsminnet finns det mentala lexikonet med såväl semantiska som fonologiska och 

ortografiska representationer av orden. De olika representationerna står i förbindelse med 

varandra (Taft & van Graan, 1998). Långtidsminnet antas även innehålla representationer på 

fonem- och stavelsenivå (McClelland & Elman, 1986). I de fonologiska representationerna 

finns även lagrat suprasegmentell information (prosodiska drag) (Lindfield, Wingfield & 

Goodglass, 1999). När den auditiva eller visuella informationen flödat genom arbetsminnet 

och sedan når långtidsminnet aktiveras alla fonologiska representationer som matchar 

talsignalen fonologiskt. När den fonologiska representation hittas som bäst matchar den 

inkommande talsignalen aktiveras även den semantiska representationen i långtidsminnets 

lexikon (Luce & Pisoni, 1998.) 

 

Lexikonets organisation har ibland liknats vid ett nätverk av associationer (Nettelbladt, 

2007b; Catts & Kamhi, 1999). Hur tillgängligt ett ord är kan bero på hur många och starka 

förbindelserna är mellan ordet och övriga delar i nätverket. Kopplingarna mellan orden blir 

starkare ju oftare de används (Nettelbladt, 2007b).   
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Utveckling av lexikon 

Den fonologiska loopen spelar en viktig roll vid inlärning av nya ljudmönster i långtidsminnet 

(Gathercole, Service, Hitch, Adams & Martin, 1999). För att inlärning ska ske i 

långtidsminnet krävs alltså att en fonologisk representation kan lagras tillfälligt i fonologiska 

loopen. Barn med bra tillfällig fonologisk lagring förefaller ha större lexikala kunskaper än 

barn med sämre lagringsfunktion. Kopplingen mellan den tillfälliga fonologiska lagringen och 

den lexikala kunskapen finns oberoende av om mätning sker genom tester som kräver en 

verbal respons eller ej. Kopplingen finns också i såväl den tidiga som den sena barndomen 

och det finns inget som tyder på att den fonologiska loopens påverkan på den lexikala 

utvecklingen skulle minska under uppväxten. Detta stämmer väl överens med studier på 

vuxna som visat att brister i fonologisk lagringskapacitet skadar inlärningen av nya 

fonologiska former av ord. Fonologisk lagringskapacitet och lexikal kunskap är dock ej 

perfekt korrelerade med varandra och det finns även andra möjliga faktorer som kan bidra till 

lexikal utveckling. Hur snabb den lexikala utvecklingen är hos ett barn förefaller även 

påverkas av till exempel omfattning och innehåll i läsning (Gathercole et al., 1999). 

 

Vid nyordsinlärning formas alltså en långtidsrepresentation som länkar ett ljudmönster (en 

fonologisk representation) med en betydelse (en semantisk representation) i det mentala 

lexikonet. Om ett barn har lexikala svårigheter kan det bero på problem med att etablera 

permanenta fonologiska representationer. Detta kan i sin tur vara en konsekvens av bristande 

perceptuell analys eller en störning i arbetsminnessystemet (Bishop, 1997). Lexikala brister 

skulle också kunna bottna i svårigheter att bygga upp välfungerande associationer i det så 

kallade lexikala nätverket (Nettelbladt, 2007b).  

 

Vanligen görs skillnad mellan receptivt och produktivt ordförråd. Det är generellt godtaget att 

det receptiva ordförrådet är mycket större än det produktiva (Melka, 1997). Utvecklingen av 

ordförståelse går också fortare än utvecklingen av ordproduktion och då barnet har 10 ord 

som används aktivt finns förståelse för ungefär det femdubbla. Kring skolstart sker i 

allmänhet en drastisk ökning av ordförrådet (Nettelbladt, 2007a). En skillnad mellan det 

receptiva och det produktiva ordförrådet är att det inte krävs en fullständig fonologisk 

representation för förståelse av ett ord. Det innebär att vi kan ha kunskap om ord utan att 

använda dem (Bishop, 1997). Individers ordförråd ser olika ut beroende på omgivningens 

vokabulär. Vissa individer lär sig tidigt ord som kan klassificeras som specialuttryck 
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(Håkansson, 1998). Det föreligger också stora individuella skillnader i ordförrådets storlek 

(Barrett, 1995). Skillnaderna i ordförråd minskar med ökande ålder (Nettelbladt, 2007a). 

  

Lexikon hos barn med CI 

Lexikon hos barn med CI tycks, såvitt författarna till föreliggande studie känner till, inte vara 

undersökt i någon större utsträckning. Hörselskadade barn med CI har dock visat sig prestera 

sämre än normalhörande barn på tester som mäter receptivt ordförråd (Olds, Fitzpatrick, 

Durieux-Smith & Schramm, 2004; Young & Killen, 2002). När samma test bjuds med tecken 

som stöd för barn som använder detta i sin skolsituation, blir resultaten något bättre. Barnen 

tycks alltså vara hjälpta av det visuella stödet. Prestationen ligger dock på en lägre nivå än 

förväntat vid åldern (Spencer, 2004). 

 

Barn med CI kan ha svårare att urskilja stavelser och fonem (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 

2004). Detta leder till att det blir svårt att lära sig nya ord, vilket i sin tur leder till att 

utvecklingen av ordförrådet blir långsammare. Det kan också vara så att svårigheterna till viss 

del kan förklaras av brister i arbetsminne (Cleary et al., 2002). 

 

Lexikal access, det vill säga förmåga att finna och hämta representationer av ord i 

långtidsminnet, har visat sig förutsäga läs- och skrivförmåga hos barn med normal hörsel. En 

förklaring till nedsatt lexikal access hos barn med CI kan vara bristande fonologiska 

representationer. När det gäller barn med CI kan de på grund av den annorlunda hörseln ha 

mindre definierade fonologiska representationer i långtidsminnet vilket kan leda till nedsatt 

läs- och skrivförmåga. För att eventuellt kunna förutsäga senare läs- och skrivsvårigheter hos 

barn med CI behöver därför den lexikala accessen studeras utifrån kvalitet på de fonologiska 

representationerna liksom med vilken hastighet dessa representationer är tillgängliga. 

Forskning på detta område pågår (Wass, Ibertsson, Sahlén, Hällgren, Larsby, Mäki-Torkko & 

Lyxell, manuscript in prep). 
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Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka kognitiv och språklig förmåga med fokus på 

arbetsminne och receptivt lexikon hos barn med cochleaimplantat.  

De specifika frågeställningarna är: 

 Hur presterar barn med CI på test av olika aspekter av arbetsminne och lexikon i 

jämförelse med normalhörande barn? 

 Föreligger det några signifikanta korrelationer mellan de olika deltesten och/eller 

bakgrundsvariablerna? 

 Vilken association har bakgrundsvariabler till testresultat hos barnen med högst 

prestation?  

   

 



 11 

Metod  

Försökspersoner  

Totalt 9 barn varav 5 pojkar och 4 flickor, med ett eller två cochleaimplantat deltog i 

föreliggande studie. Barnen var 6;7-12;4 år och boende i Sverige. Urval genomfördes av 

ansvarig logoped utifrån givna kriterier. Barn som av logoped bedömdes ha hereditet för 

språkstörning eller en allmänt försenad utveckling togs ej med i studien. Även barn med 

tvåspråkig bakgrund uteslöts. Tvåspråkighet i form av talad svenska och teckenspråk eller 

tecken som stöd utgjorde dock inget hinder. Ej heller inneröremissbildningar var skäl för 

uteslutning.  

 

Kontakt med föräldrar till totalt 12 barn med CI togs inledningsvis via informationsbrev 

(bilaga 1). Detta följdes upp med en förfrågan om deltagande per telefon. Vid besked om 

accepterande av deltagande i studien inhämtades även skriftligt godkännande från föräldrarna 

(bilaga 2). Föräldrarna till 3 barn avböjde deltagande. Då testningen skulle ske under skoltid 

på barnets skola kontaktades respektive barns ansvariga förskolelärare/lärare för information 

och överenskommelse beträffande tidpunkt för testning. Lärarna ansvarade själva för att 

rektorerna på respektive skola informerades. Tre av barnen testades ej i skolan utan istället i 

samband med rutinbesök på sjukhusets hörselvårdsavdelning. I dessa fall kontaktades enbart 

föräldrarna. 

 

I tabell 1 beskrivs barnen utifrån ett antal bakgrundsfaktorer. Då antalet deltagare i 

föreliggande studie är litet utelämnas barnens ålder och kön i tabellen för att ej röja barnens 

identitet. Informationen inhämtades via föräldraenkät (bilaga 3) och från patientjournaler efter 

godkännande från föräldrar.  

 

Varje barn gavs en mindre gåva som tack för deltagande i studien. 
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Tabell 1 

Deskriptiva data över barnen med CI  
Skolklass Ålder vid 

diagnos 
(mån) 

Antal 
CI 

Ålder vid 
inkoppling av 
första CI 

Pre-/ postlingual 
dövhet * 

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

Kommunikation 

Förskoleklass Ca 12 1 3;9 Prelingualt döv 31,5 Tecken +tal 
Förskoleklass Ca 12 2 2;5 Prelingualt döv 35,0 Tecken +tal 
Förskoleklass Nyfödd 2 2;10 Prelingualt döv 40,0 Tecken +tal 
Förskoleklass Ca 30 2 3;8 Postlingualt döv 34,5 Tecken +tal 
År 2 Ca 30 2 3;6 Prelingualt döv 31,5 Tecken +tal 
År 2 Ca 12 1 3;7 Prelingualt döv 43,0 Tecken +tal 
År 2 Ca 24 2 2;4 Prelingualt döv 33,0 Tecken +tal 
År 5-6 Nyfödd 1 3;9 Prelingualt döv 30,0 Tecken +tal 
År 5-6 Ca 24 1 4;7 Prelingualt döv 32,0 Tecken +tal 

* Enligt uppskattning av logoped 

 

För att ytterligare utesluta utvecklingsförsening inhämtades testresultat från testet WISC-III, 

blockmönster, från en parallell studie av doktorand Malin Wass, Linköpings universitet, 

Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande. De barn som testats befinner sig alla inom 

normalvärden vad gäller IK-poäng. Resultat från 2 barn saknas, ingen misstanke om 

utvecklingsförsening föreligger dock.   

 

Pilottest  

För att få ökad kännedom om förfarandet vid de olika testen som användes i studien utförde 

undertecknade förtestning på sammanlagt 10 barn med normal hörsel. Dessa barn var i 

åldrarna 7-13 år. Under testningen mättes även tidsåtgång för att bedöma lämpligt antal 

deltest. Som en konsekvens av detta uteslöts ett av de tilltänkta deltesten i SIPS.   

 

Etisk bedömning 

Den föreliggande studien är en del i ett större projekt som bedrivs vid Institutionen för 

beteendevetenskap och lärande (IBL) vid Universitetet i Linköping i samarbete med 

universiteten i Lund, Göteborg och KTH i Stockholm. Godkännande fanns sedan tidigare från 

de lokala forskningsetiska kommittéerna i Linköping och Lund (nummer FAS 2003-0497).  

 

Material  

Vid testning av barnen användes Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) samt 6 stycken 

utvalda deltest i det datorbaserade testbatteriet Sound Information Processing System (SIPS). 
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Deltesten som användes i SIPS var: Nonordsdiskrimination, Nonordsrepetition, Satsifyllnad 

och återgivning, Ordidentifikation, Kategoribestämning samt Passiv ordmobilisering. SIPS 

var lagrat på och utfördes med hjälp av en bärbar dator av märket HP Compaq nx6325, 

bildskärm 15”, upplösning1024x768 pixlar. Till datorn kopplades externa högtalare samt en 

mus. Högtalarna var av märket Logitech, 230 V, 50 Hz. Ljudvolymen anpassades till en nivå 

som kändes bekväm för varje barn. För ljudinspelning av svaren på två av deltesten 

(Nonordsrepetition och Satsifyllnad och återgivning) användes en diktafon av märket 

Olympus DS-2300 Digital voice recorder. 

 

Peabody Picture Vocabulary Test  

PPVT (Dunn & Dunn, 1997) är ett amerikanskt test som i den nuvarande versionen, PPVT III, 

gavs ut 1997. Testet är utformat för åldrarna 2½ år och uppåt. I föreliggande studie används 

svensk översättning av Gustavsson, Fyrberg och Lundälv (2002). Det finns en amerikansk 

normering, men inte någon heltäckande svensk sådan. För den nuvarande versionen finns 

vissa jämförelsesiffror för barn i förskoleklass, klass 4 (Hedberg & Nilsson, 2003), årskurs 6 

och 9 (Norberg & Salomonsson, 2002) och en- och tvåspråkiga barn i klass 9 (Eriksson & 

Siverbo, 2002). Testet består av 204 bilder indelade i 17 set om 12 bilder ordnade i stigande 

svårighetsgrad. Till varje testord finns fyra svarsalternativ, en korrekt bild och tre semantiska 

distraktorer. 

Testar: Receptivt ordförråd i ordklasserna substantiv, adjektiv och verb. 

Tillvägagångssätt: Testdeltagaren uppmanas att peka på den bild som passar bäst till ordet 

som testledaren säger. Genom testförfarandet återfinns individens golv- och takprestation. 

Enligt manualen är den genomsnittliga testtiden 11-12 minuter, men kan variera. 

Poängberäkning: Poäng ges för korrekta pekningar och summan kan omvandlas till 

standardskalor till exempel stanine.  

 

Sound Information Processing System  

SIPS (Wass, Ibertsson, Sahlén, Lyxell, Hällgren & Larsby, 2005) är ett svenskt datorbaserat 

testbatteri som har utformats för att kunna mäta barns förmågor inom olika delaspekter av de 

kognitiva förmågorna arbetsminne, fonologisk förmåga och lexikala färdigheter. Testbatteriet 

mäter både korrekta svar och svarstider på de flesta uppgifter och kan användas på barn i 

åldrarna 6-12 år. Det har tidigare testats på 160 barn med normal hörsel och det finns 

kontrollgrupper med totalt 120 barn från förskoleklass till år 6. I föreliggande studie görs en 

jämförelse med den sedan tidigare etablerade kontrollgruppen. SIPS har även testats på barn 
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med CI, totalt 31 barn från f-klass till år 6. Det är i första hand utformat för barn med 

hörselskador men kan även användas på andra grupper av barn, till exempel vid ADHD eller 

olika typer av språkstörning.  

 

De utvalda deltesten ur SIPS: 

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

Testar: Sensoriskt-perceptuell förmåga samt tillfällig fonologisk lagring. 

Tillvägagångssätt: En kvinnlig röst i datorn presenterar nonord parvis. Barnet ska så snabbt 

som möjligt trycka på mellanslagstangenten varje gång de båda orden i ett par är identiska. 

Varje nonord presenteras vid två tillfällen, ena gången med ett identiskt nonord och andra 

gången med ett liknande nonord som skiljer sig åt med endast ett fonem. Barnets responser 

och svarstid sparas i datorn. 

Poängberäkning: Poäng gavs när barnet givit korrekt respons vid båda tillfällena då ett 

nonordspar presenterats. Svarstid mättes.  

 

Nonordsrepetition (Reuterskiöld-Wagner et al., 2005) 

Testar: Tillfällig fonologisk lagring.  

Tillvägagångssätt: En kvinnlig röst i datorn presenterar ett nonord i taget med en ökande 

komplexitet. Barnet ska repetera nonordet omedelbart. Svaren spelas in på en extern diktafon 

för att i efterhand transkriberas. 

Poängberäkning: Andel korrekt återgivna nonord, andel konsonanter korrekt samt andel 

betoning korrekt beräknades.  

 

Satsifyllnad och återgivning (sentence completion and recall) (fritt efter Towse, Hitch & 

Hutton, 1998) 

Testar: Komplext arbetsminne, dvs förmågan att samtidigt lagra och bearbeta information.  

Tillvägagångssätt: En kvinnlig röst i datorn läser upp meningspar där sista ordet i den andra 

meningen fattas. Barnet ska fylla i ordet som fattas i meningarna, memorera orden och sedan 

återge dem. Det är först två meningspar dvs två ord att fylla i och  återge, sedan tre 

meningspar och slutligen fyra meningspar. Detta upprepas en gång. Tiden för ifyllnad är 

begränsad. Om barnet inte kommer på orden vid återgivning kan fonologisk prompting ges i 

form av första fonemet. Barnets svar spelas in på en diktafon för att kunna analyseras i 

efterhand. 

Poängberäkning: Poäng gavs för varje korrekt återgivet ord.  
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Ordidentifikation (wordspotting) (Cutler, 1997) 

Testar: Fonologisk representation i långtidsminnets lexikon. 

Tillvägagångssätt: En kvinnlig röst i datorn presenterar nonord blandade med riktiga ord 

(substantiv). Barnet ska identifiera de riktiga orden och då omedelbart trycka på 

mellanslagstangenten. Barnets responser och svarstid sparas i datorn. 

Poängberäkning: Poängs gavs för varje korrekt respons. Svarstid mättes.   

 

Kategoribestämning (semantic decision making) (Wass et al., 2005)  

Testar: Fonologisk och semantisk representation i långtidsminnets lexikon.  

Tillvägagångssätt: En kvinnlig röst i datorn presenterar substantiv. Barnet ska så snabbt som 

möjligt trycka på mellanslagstangenten när ordet som presenteras tillhör en viss angiven 

kategori (ett djur/något att äta/något att klä på sig). Svarstiden är begränsad. Responser och 

svarstid sparas i datorn. 

Poängberäkning: Poäng gavs för varje korrekt respons. Svarstid mättes. 

 

Passiv ordmobilisering (word comprehension)(Johnson, Clark  & Paivo, 1996) 

Testar: Fonologisk och semantisk representation. 

Tillvägagångssätt: En kvinnlig röst i datorn presenterar substantiv. Barnet ska efter varje 

presenterat ord så snabbt som möjligt klicka med musen på den bild av fyra som visas på 

datorskärmen och som passar bäst till ordet. Bland bilderna finns en semantiskt relaterad, en 

fonologiskt relaterad och en orelaterad distraktor. Responser och svarstid sparas i datorn. 

Poängberäkning: Poängs gavs för varje korrekt respons. Svarstid mättes. 

 

Procedur 

Testningen genomfördes enskilt med vart och ett av barnen. Det användes avskilda och i 

huvudsak tysta rum på skolor respektive sjukhus. Barnen fick muntliga instruktioner före 

varje deltest. Vid behov användes även enstaka tecken som stöd vid testinstruktioner. Vid 

testning av 2 av barnen användes i olika omfattning teckentolk när instruktionerna gavs.  

 

Innan testningarna påbörjades lottades för varje barn den inbördes ordningen mellan deltesten 

i SIPS. Barnen responderade verbalt vid 2 av deltesten. Responsen på de övriga deltesten var 

icke-verbala och skedde genom att barnet fick trycka på mellanslagstangenten vid 3 av 

deltesten och peka och klicka med musen på 1 av deltesten. De utfördes alltid i den ordningen 
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att det först gjordes två test som ej kräver verbal produktion av barnet (icke-verbalt), sedan ett 

test som kräver detta (verbalt), ett icke-verbalt, ett verbalt och slutligen ett icke-verbalt test. 

Testtillfället avslutades alltid med PPVT då barnen responderade genom att peka med handen. 

 

Mellan testningarna med SIPS och PPVT togs en kort paus då barnet erbjöds dryck. Varje 

barn testades vid ett tillfälle. Den totala tiden vid varje tillfälle varierade mellan 40-60 min. 

 

En av undertecknade genomförde alltid PPVT med barnen medan den andre alltid utförde 

SIPS. Den av testledarna som ej aktivt genomförde testningen med barnet förde ytterligare 

protokoll som en säkerhetsåtgärd och skötte ljudinspelning. Testresultat vid SIPS sparades 

även i datorn.   

 

Analysmetod  

Statistiska beräkningar genomfördes med hjälp av statistikprogrammet SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences®). Skillnader mellan gruppen barn med CI och 

kontrollgruppen beräknades med oberoende t-test. Korrelation beräknades med Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient.  

 

Reliabilitetsmätning 

Vid testet nonordsrepetition transkriberade de båda testledarna inledningsvis materialet var 

för sig. Reliabilitetsmätning skedde genom att de båda transkriptionerna jämfördes i fråga om 

andel överensstämmande konsonanter per ord samt andel ord med helt överensstämmande 

konsonanter. Reliabiliteten gällande andel överensstämmande konsonanter per ord beräknades 

till 78,5 %. Andelen ord med helt överensstämmande konsonanter beräknades till 43,4 %. 

Analys och beräkning av andel korrekt återgivna nonord, andel konsonanter korrekt samt 

andel betoning korrekt i testet nonordsrepetition genomfördes gemensamt av testledarna. Vid 

behov konsulterades sakkunnig Christina Samuelsson, lektor logopedi. 
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Resultat 
Resultatredovisningen inleds med deskriptiva data av gruppen barn med CI samt jämförelse 

med en kontrollgrupp med normalhörande barns resultat. Därefter följer en 

korrelationsberäkning över de olika testresultaten och de undersökta bakgrundsvariablerna. 

Avslutningsvis görs en jämförelse mellan de tre barn som presterar högst resultat på de olika 

testen.  

 

Deskriptiva data samt skillnader mellan gruppen barn med CI och kontrollgruppen 

För att beskriva hur gruppen barn med CI (CI) presterar på de olika deltesten i jämförelse med 

de normalhörande barnen i kontrollgruppen (NH) redovisas medelvärde och 

standardavvikelse för de båda grupperna på respektive deltest (tabell 2). För deltesten 

nonordsdiskrimination, ordidentifikation, kategoribestämning och passiv ordmobilisering 

redovisas korrekta svar (poäng) och svarstid. Nonordsrepetition redovisas utifrån andel 

korrekta konsonanter, andel korrekta betoningar samt andel korrekta ord. Vid testet 

satsifyllnad och återgivning redovisas endast korrekta svar (poäng). När det gäller PPVT 

redovisas resultaten i stanine som är en standardskala mellan 1-9, där 4-6 utgör genomsnittet. 

För att undersöka om skillnaderna mellan grupperna var statistiskt signifikanta utfördes t-test, 

varför signifikansnivåer presenteras i tabellen. 
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Tabell 2 

Jämförelse mellan barnen med CI (CI) och kontrollgruppen (NH) avseende testresultat. 
Medelvärde (M), standardavvikelse (SD) samt signifikansnivå (p) 

  CI n=9 NH n=50  

TEST M SD M SD p 

Nonordsdiskrimination   
Poäng (max 8 p) 

3,44 1,74 7,94 0,24 < .001 

Nonordsdiskrimination 
Svarstid (s) 

3,52 0,51 3,52 0,18 >.05 

Nonordsrepetition   
Andel konsonanter korrekt (%)  

38,8** 19,88 90,50 6,09 < .001 

Nonordsrepetition 
Andel betoning korrekt (%) 

78,34* 19,96     

Nonordsrepetition 
Andel ord korrekt (%) 

4,70** 4,12 66,85 12,62 < .001 

Satsifyllnad och återgivning  
Poäng (max 18 p) 

7,56** 3,54 12,44 2,78 < .001 

Ordidentifikation  
Poäng (max 9 p) 

3,00 1,41 8,04 1,29 < .001 

Ordidentifikation  
Svarstid (s) 

1,20 0,25 1,19 0,11 > .05 

Kategoribestämning  
Poäng (max 30 p) 

23,13** 4,85 29,18 1,08 < .001 

Kategoribestämning   
Svarstid (s) 

1,47** 0,23 1,20 0,12 < .001  

Passiv ordmobilisering  
Poäng (max 9 p) 

6,00 1,73 8,58 0,67 < .001 

Passiv ordmobilisering  
Svarstid (s) 

2,50 0,40 2,04 0,37 < .01 

PPVT 
Stanine 

2,33 2,40    

                  * n=7, **n=8 
 

Gruppen barn med CI skiljer sig från gruppen normalhörande barn vad gäller såväl poäng som 

svarstid på de olika deltesten. Skillnaden är signifikant med undantag för variablerna 

nonordsdiskrimination (svarstid) och ordidentifikation (svarstid). Närmare inspektion av 

resultaten visar att det finns en större spridning inom gruppen barn med CI än för gruppen 

normalhörande. Trots den signifikanta skillnaden mellan grupperna finns det enskilda 

individer inom gruppen barn med CI som på vissa tester uppnår resultat som motsvarar den 

normalhörande gruppens. Värt att notera är att de normalhörande barnen presterar i det 

närmaste full poäng på flera av deltesten. 
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Deltestet nonordsrepetition (andel betoning korrekt) saknar kontrollgruppsvärde i tabellen då 

samma typ av bedömning inte är gjord på den aktuella kontrollgruppen. En bedömning av 

suprasegmentell prestation finns dock men är gjord enligt måttet PSA, (percent suprasegment 

accuracy) där rätt antal stavelser samt rätt betoning krävs för att poäng skall utdelas. I 

föreliggande studie krävs endast korrekt betoning. Kontrollgruppens medelvärde på PSA var 

95,8 %. 

 

Testet PPVT är inte utfört på barnen i kontrollgruppen varför värde i tabellen saknas. 

Genomsnittet på denna skala är 4-6 för barn med typisk utveckling.  

 

Samband mellan deltest och bakgrundsvariabler  

Samband mellan resultat på deltest, mellan bakgrundsvariabler och mellan resultat på deltest 

och bakgrundsvariabler beräknades med Pearson produktmomentkorrelation. Detta redovisas 

nedan i tabell 3 för barnen med CI och i tabell 4 för kontrollgruppen.
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Tabell 3 
Korrelationer mellan resultat på de olika deltesten samt bakgrundsvariabler (CI)   
*= p < .05, **= p < .01 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Ålder vid diagnos 
 (mån) 1                

2. Tontröskel  
medelvärde (dB HL) -,276 1               

3. Ålder vid första 
implantat (mån) ,186 -,253 1              

4. Ålder vid andra  
Implantat (mån) ,163 -,252 -,229 1             

5. Passiv ordmobilisering 
Svarstid (s) ,121 ,145 ,194 -,713 1            

6. Passiv ordmobilisering 
Poäng -,235 -,342 -,333 -,641 ,005 1           

7. Ordidentifikation 
Svarstid (s) ,309 -,173 ,604(*) ,233 -,511 -,365 1          

8. Ordidentifikation 
Poäng -,369 ,419 ,020 -,718 ,232 ,459 -,184 1         

9. Kategoribestämning 
Svarstid (s) ,086 ,745(*) ,378 -,483 ,225 -,505 ,342 ,458 1        

10.Kategoribestämning 
Poäng ,107 -,326 -,372 -,025 -,349 ,620 -,115 ,370 -,294 1       

11. Nonordsdiskrimination 
Svarstid (s) ,263 ,283 -,029 ,322 -,181 -,208 ,141 -,074 ,463 -,436 1      

12. Nonordsdiskrimination  
Poäng ,333 ,025 ,131 -,144 -,503 ,083 ,604(*) ,305 ,348 ,582 ,495 1     

13.Satsifyllnad och  
återgivning Poäng -,352 -,214 ,062 ,082 -,553 ,360 ,185 ,467 -,084 ,702(*) -,310 ,603 1    

14. Nonordsrepetition 
Ord korrekt (%) -,448 ,034 ,141 ,650 -,557 ,159 ,210 ,477 ,119 ,474 -,121 ,478 ,914(**) 1   

15. Nonordsrepetition 
Konsonanter korrekt (%) -,120 ,089 -,128 -,449 -,349 ,453 ,172 ,718(*) ,234 ,787(*) -,427 ,804(**) ,771(*) ,640(*) 1  

16. Nonordsrepetition 
Betoning korrekt (%) -,425 ,390 -,739(*) -,822 -,118 ,561 -,440 ,865(**) ,080 ,677(*) -,643 ,258 ,488 ,401 ,764(*) 1 

17. PPVT  
Stanine -,197 ,555 ,224 -,412 -,334 -,331 ,448 ,516 ,753(*) ,112 ,245 ,619(*) ,535 ,658(*) ,609 ,339 
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När det gäller bakgrundsvariabler finns signifikant korrelation mellan ålder vid första 

implantat och ordidentifikation (svarstid) och nonordsrepetition (andel betoning korrekt). 

Signifikant korrelation föreligger också mellan medelvärde på tontrösklar och 

kategoribestämning (svarstid). Inga övriga samband med bakgrundsfaktorer kan påvisas. 

 

Vissa deltest som på olika sätt mäter arbetsminne korrelerar med varandra. Nonordsrepetition 

(andel konsonanter korrekt) har en signifikant korrelation med nonordsdiskrimination 

(poäng), nonordsrepetition (andel ord korrekt och andel betoning korrekt), satsifyllnad och 

återgivning. Nonordsrepetition (andel ord korrekt) korrelerar signifikant med satsifyllnad och 

återgivning. 

 

När det gäller deltest som mäter lexikala aspekter föreligger inga signifikanta korrelationer 

mellan dessa. Däremot korrelerar dessa tester med olika mått på arbetsminne. 

Ordidentifikation korrelerar signifikant med nonordsrepetition (andel konsonanter korrekt och 

andel betoning korrekt). Kategoribestämning har en signifikant korrelation med satsifyllnad 

och återgivning samt nonordsrepetition (andel konsonanter korrekt och andel betoning 

korrekt).  PPVT korrelerar signifikant med nonordsrepetition (andel ord korrekt) och med 

nonordsdiskrimination (poäng). Passiv ordmobilisering korrelerar ej signifikant med någon 

annan variabel.  

 

Vid beräkning av samband mellan svarstider och övriga variabler ses endast samband för två 

av fyra deltest som mäter svarstid. Ordidentifikation (svarstid) korrelerar signifikant med 

ålder vid första implantat och nonordsdiskrimination. Kategoribestämning (svarstid) 

korrelerar signifikant med medelvärde på tontrösklar och PPVT.  

 

I tabell 4 nedan följer motsvarande uppgifter för kontrollgruppen.
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Tabell 4 
Korrelationer mellan resultat på de olika deltesten för kontrollgruppen  (NH)  
* = p < .05, ** = p <.01 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Passiv ordmobilisering 
Svarstid (s) 1           

2. Passiv ordmobilisering 
Poäng -,252 1          

3. Ordidentifikation 
Svarstid (s) ,205 -,270 1         

4. Ordidentifikation 
Poäng -,366(**) ,160 -,146 1        

5. Kategoribestämning 
Svarstid (s) ,285(*) ,009 ,551(**) -,149 1       

6. Kategoribestämning 
Poäng -,092 ,106 ,006 ,461(**) ,079 1      

7. Nonordsdiskrimination 
Svarstid (s) ,161 ,186 ,298(*) ,031 ,543(**) ,124 1     

8. Nonordsdiskrimination 
Poäng -,031 -,033 -,010 ,139 ,054 ,200 -,131 1    

9. Satsifyllnad och 
Återgivning Poäng -,378(**) ,483(**) -,314(*) ,455(**) -,036 ,258 ,071 ,194 1   

10. Nonordsrepetition 
Ord korrekt (%)(***) -,110 ,177 -,194 ,360(*) ,211 ,447(**) ,180 ,120 ,501(**) 1  

11. Nonordsrepetition 
Konsonanter korrekt (%)(***) -,149 ,102 -,231 ,408(**) ,146 ,380(**) ,205 ,238 ,551(**) ,892(**) 1 

***N=47
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Avseende testpoäng kan flera signifikanta korrelationer påvisas. När det gäller deltest som 

mäter arbetsminne finns några signifikanta korrelationer. Satsifyllnad och återgivning 

korrelerar signifikant med de bägge måtten på nonordsrepetition och de båda måtten på 

nonordsrepetition korrelerar med varandra. Däremot korrelerar inte nonordsdiskrimination 

(poäng) med något annat deltest. 

 

I fråga om korrelationer mellan deltest som mäter den lexikala aspekten föreligger endast en 

signifikant korrelation mellan två av deltesten, ordidentifikation (poäng) och 

kategoribestämning (poäng). Passiv ordmobilisering korrelerar däremot inte med någon av de 

andra lexikala testen när det gäller poäng.  

 

Några deltest som mäter lexikala aspekter korrelerar signifikant med mått på arbetsminne. 

Passiv ordmobilisering (poäng) korrelerar signifikant med satsifyllnad och återgivning. 

Ordidentifikation (poäng) korrelerar signifikant med satsifyllnad och återgivning samt med de 

båda måtten på nonordsrepetition. Även kategoribestämning korrelerar med de båda måtten 

på nonordsrepetition. 

 

Flera mått på svarstid korrelerar signifikant med varandra. Kategoribestämning (svarstid) 

korrelerar med passiv ordmobilisering (svarstid), ordidentifikation (svarstid) och 

nonordsdiskrimination (svarstid). Nonordsdiskrimination (svarstid) korrelerar med 

ordidentifikation (svarstid).  

 

Svarstid korrelerar signifikant också med några få andra mått. Passiv ordmobilisering 

(svarstid) korrelerar med ordidentifikation (poäng) och satsifyllnad och återgivning. Även 

ordidentifikation (svarstid) korrelerar med satsifyllnad och återgivning (poäng). 

 

Vid en jämförelse mellan gruppen barn med CI och kontrollgruppen finns såväl likheter som 

skillnader vad gäller samband. Likheter i mönster är att det finns få eller inga korrelationer 

mellan test av lexikala förmågor. Det finns flera korrelationer mellan olika test av 

arbetsminne liksom mellan tester av lexikal förmåga och arbetsminne hos båda grupperna. I 

båda grupperna kan också signifikanta samband mellan svarstid och poäng på vissa tester 

påvisas, det är dock inte samma tester som korrelerar med varandra. En skillnad mellan 

grupperna är att när det gäller svarstid finns hos gruppen barn med CI inga signifikanta 

korrelationer. I kontrollgruppen föreligger däremot flera sådana korrelationer.  
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Bakgrundsvariablers betydelse för testresultat 
I tabell 5 jämförs utifrån ett antal bakgrundsfaktorer de 3 barn som presterar högst på flest 
deltest. 

 
Tabell 5 

Jämförelse mellan de tre barn som presterade högst på de olika deltesten i förhållande till 
den övriga gruppen 

 Barn 1 Barn 2  Barn 3 

Skolklass  f-klass år 2 år 5-6 

Antal deltest med högst resultat 5 2 2 

Antal deltest med näst högst resultat 1 4 7 

Ålder vid diagnos (mån) 32 12 0 

Tontröskel (M, dB HL) 34,50 43 30 

Antal CI 2 1 1 

Ålder vid första implantat (mån) 44  43 45 

 

Vid närmare inspektion visar det sig att 3 av barnen har högre poäng på deltesten än de övriga 

barnen. Vid en jämförelse av svarstid kan dock inget mönster påvisas. Barn 2 och 3 har av 

logoped bedömts som prelingualt döva medan barn 1 hade påbörjat en språkutveckling innan 

dövhet. Gemensamt för de 3 barnen är att de fått sitt CI i samma ålder, i övrigt finns inga 

likheter mellan barnen när det gäller de aktuella bakgrundsfaktorerna. Det förefaller inte 

heller finnas något som skiljer dessa 3 barn från den övriga gruppen. Intressant att notera är 

att barnen fördelar sig över alla skolklasser, och att det barn som presterat högst resultat på 

flest test är bland de yngsta barnen i undersökningen. 
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Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka kognitiv och språklig förmåga med fokus på 

arbetsminne och receptivt lexikon hos barn med cochleaimplantat. De specifika 

frågeställningarna var: Hur presterar barn med CI på test av olika aspekter av arbetsminne och 

lexikon i jämförelse med normalhörande barn? Föreligger det några signifikanta korrelationer 

mellan de olika deltesten och/eller bakgrundsvariablerna? Vilken association har 

bakgrundsvariabler till testresultat hos barnen med högst prestation?  

 

Resultatdiskussion 

Hur presterar barn med CI på de utvalda deltesten i jämförelse med normalhörande barn?  

I föreliggande studie presterade gruppen barn med CI betydligt lägre än de normalhörande 

barnen vid testning av lexikon och arbetsminne. Detta stämmer överens med tidigare studier 

som gjorts på området (Burkholder & Pisoni, 2004; Olds et al., 2004; Young & Killen, 2002; 

Cleary et al., 2001). Ett test där stora skillnader har påvisats mellan barn med CI och barn 

med normal hörsel är nonordsrepetition. Resultaten i föreliggande studie stämmer tämligen 

väl överens med resultaten i en studie av Willstedt-Svensson et al., (2004). Barnen i vår studie 

repeterade endast 4,7 % av orden helt korrekt, andel konsonanter korrekt var 38,8 % och för 

andel betoning korrekt var siffran 78,34 %. Motsvarande siffror i studien av Willstedt-

Svensson är 4 %, 40 % samt 61 %. 

 

Inom gruppen barn med CI kunde en mycket stor spridning påvisas. Det finns barn som på 

vissa deltest uppnådde resultat som är i nivå med de normalhörande barnens.  

 

De bakomliggande orsakerna till dels de betydligt lägre resultaten på gruppnivå dels den stora 

spridningen inom gruppen kan troligen vara flera. På grund av tidig grav 

hörselnedsättning/dövhet samt det annorlunda hörselintryck som ett CI ger, försämras den 

auditiva signalen in i arbetsminnet och förutsättningarna att bearbeta talat språk påverkas. 

Detta innebär att de barn med CI som föds med viss hörsel eller som drabbas av sin 

hörselnedsättning postlingualt kan ha bättre förutsättningar till exempelvis lexikal utveckling. 

En annan bakomliggande orsak till nedsatt språklig förmåga som diskuteras är brister i 

arbetsminne. Forskare har funnit samband mellan arbetsminnesfunktion och lexikal förmåga. 

Resultaten i denna studie pekar mot att barnen med CI har ett nedsatt arbetsminne och att 
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detta inte kan uteslutas som bidragande orsak till brister i lexikon. När det gäller den stora 

spridningen inom gruppen barn med CI kan förutom de redan diskuterade tänkbara orsakerna 

vara skillnader i till exempel ålder vid diagnos, ålder vid insättning av CI och hörsel med CI.  

 

Föreligger det några signifikanta korrelationer mellan de olika deltesten och/eller 

bakgrundsvariablerna? 

Hos gruppen barn med CI fanns det inte något samband mellan svarstid på de olika testen. 

Detta resultat stämmer inte överens med kontrollgruppens testresultat där flera signifikanta 

korrelationer mellan svarstid fanns.  Denna skillnad kan bero på att gruppen barn med CI är 

mycket heterogen och resultaten hade stor spridning. Det var i övrigt få variabler som 

korrelerade med svarstid hos såväl barnen med CI som hos kontrollgruppen, det var inte heller 

samma variabler som korrelerade. Förutsatt att svarstid är ett mått på bearbetningshastighet 

finns det i föreliggande studie inte något som tyder på ett samband mellan 

bearbetningshastighet och korrekta svar.   

 

När det gäller de analyserade bakgrundsfaktorerna (ålder vid diagnos, medelvärde på 

tontrösklar, ålder vid inkoppling av första respektive andra CI) hos den undersökta gruppen 

fanns få korrelationer med andra variabler. De korrelationer som fanns var alltför få för att 

något mönster ska kunna urskiljas och för att några slutsatser ska kunna dras. Tidigare 

forskning har dock visat att yttre bakgrundsfaktorer kan förklara skillnader i testresultat till 

viss del (Cleary et al., 2002).  

 

De olika test som mäter aspekter av lexikon (poäng) korrelerade inte med varandra hos 

gruppen barn med CI. Hos kontrollgruppen fanns endast korrelation mellan ordidentifikation 

och kategoribestämning. I en studie av Forsén och Lindsjö (2005) som använde i det närmaste 

samma test som i föreliggande studie på normalhörande barn i förskoleklass och år 1, fanns 

däremot inga signifikanta korrelationer mellan deltesterna ordidentifikation och 

kategoribestämning. De förklarade detta med att olika aspekter av lexikon testas med dessa 

tester, vilket kan vara en rimlig förklaring och stämma även för barnen med CI. Barnen i 

Forséns och Lindsjös studie var yngre än kontrollgruppen i föreliggande studie vilket skulle 

kunna förklara skillnaden. Om det är så att skillnaden har med ålder att göra skulle en allmän 

språklig försening, som kan förekomma hos barn med CI, även kunna förklara skillnaden i 

resultat i föreliggande studie. Testen passiv ordmobilisering och PPVT har också använts. För 
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det senare finns endast resultat från gruppen barn med CI. Dessa test kunde förväntas 

korrelera med varandra då de båda mäter lexikon. Att det inte förelåg någon signifikant 

korrelation mellan dessa skulle eventuellt kunna förklaras med att de skiljer sig åt i fråga om 

distraktorer. I PPVT finns endast semantiska distraktorer medan det i passiv ordmobilisering 

även finns fonologiska dito. En annan tänkbar förklaring kan vara att testen skiljer sig åt i 

fråga om svårighetsgrad och omfattning.   

 

Arbetsminnestest korrelerade med test av lexikon hos båda grupperna. Detta är inte 

förvånande då forskning har visat att det finns ett starkt samband mellan arbetsminne och 

lexikon (Gathercole et al., 1999).  

 

Flera arbetsminnestester korrelerade signifikant med varandra hos såväl gruppen barn med CI 

som hos kontrollgruppen. I gruppen barn med CI korrelerade satsifyllnad och återgivning och 

nonordsdiskrimination signifikant med ett av måtten på nonord nämligen andel konsonanter 

korrekt. Korrelationen mellan nonordsdiskrimination och nonordsrepetition (andel 

konsonanter korrekt) stämmer med en undersökning av Reuterskiöld-Wagner et al., (2005) 

där motsvarande resultat påvisades.  De menar att nonordsdiskrimination i vissa fall kan 

ersätta nonordsrepetition som testprocedur, vilket bland annat skulle vara förenat med en 

enklare poängbedömning. I föreliggande studie kunde inte någon korrelation mellan 

nonordsdiskrimination och nonordsrepetition påvisas hos kontrollgruppen. Den tidigare 

nämnda studien var dock utförd på barn i förskoleålder vilket kan förklara skillnaden i 

resultat. Även i detta fall kan frågan ställas om sambandet mellan studien på barnen i 

förskoleålder och barnen med CI i föreliggande studie har att göra med en språklig försening.  

 

Det deltest som korrelerade med flest andra variabler i gruppen barn med CI var 

nonordsrepetition (andel konsonanter korrekt) vilket skulle kunna tala för ökad användning av 

ett sådant test vid bedömning av denna grupp barn. Detta test kan dock vara förenat med vissa 

svårigheter, vilket diskuteras i metoddiskussionen nedan. 

 

Vilken association har bakgrundsvariabler till testresultat hos barnen med högst prestation?  

En närmare inspektion av testresultaten hos barnen med CI visade att tre av barnen utmärkte 
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sig tydligt som de som presterade högst resultat i fråga om poäng. En jämförelse av dessa 

barns bakgrundsvariabler finns i tabell 5. Denna jämförelse visar endast en likhet mellan 

barnens bakgrundsvariabler nämligen att alla 3 barn har fått sitt implantat relativt sent. Bevis 

för att sen implantation inte är förenat med fördelar i fråga om språklig utveckling finns dock 

i flera större studier (Svirsky et al., 2004; Tyler, et al. 2000). Resultaten kan möjligen istället 

ses som exempel på att vissa barn kan uppnå god språkutveckling trots att implantation skett 

senare. Att detta förekommer styrks av forskning (Svirsky et al., 2004). Det är också tänkbart 

att det var slumpen som gjorde att just denna bakgrundsfaktor sammanföll hos barnen.  En 

intressant iakttagelse är att det barn som presterade högst resultat på flest tester tillhör de 

yngsta barnen i undersökningen. Detta trots att hänsyn till ålder endast tas i testet PPVT. Det 

som skiljer detta barn från de andra barnen är att det fanns en viss resthörsel och en talspråklig 

utveckling påbörjades innan dövhet. Detta kan tala för vikten av tidig auditiv stimulans för 

utveckling av såväl arbetsminne som språk. Att tidig auditiv stimulans är av betydelse för 

dessa förmågor diskuteras även av Burkholder och Pisoni (2006). Det fanns inte något tydligt 

mönster när det gäller vilken typ av tester som barnen varit bäst på, det är alltså inte så att 

något barn endast är bäst på arbetsminnestest eller test av lexikon, vilket talar för att dessa 

förmågor är nära relaterade. 

 

Viktigt att minnas är att endast få bakgrundsvariabler är undersökta i föreliggande studie. Det 

finns förmodligen en stor andel andra faktorer som kan spela in som till exempel genetiska 

faktorer och olika miljöfaktorer. Kommunikationssätt är en bakgrundsfaktor som ofta 

omnämns i litteraturen som viktig för utvecklande av talat språk. Alla barn som undersöktes i 

föreliggande studie använder i varierande utsträckning tecken och det var därför inte möjligt 

att studera skillnader beträffande detta i förhållande till testresultat. En möjlighet hade varit att 

som i flera studier undersöka barnen utifrån vilken typ av skolplacering de har. Mot detta 

finns ett viktigt argument nämligen det att skolplaceringen påverkas av barnens språkliga 

förmåga. Ett högre resultat på ett verbalt test hos ett barn som går i en klass med talspråk 

behöver således inte bero på att det är bättre för utveckling av talat språk att vistas i en sådan 

miljö utan kan istället reflektera det faktum att barn med god talspråklig förmåga placeras i 

den typen av klasser.  
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Sammanfattande testresultat 

Gruppen barn med CI uppvisade i föreliggande studie betydligt lägre resultat än gruppen 

normalhörande barn. Dock var spridningen mycket stor och det fanns barn som på vissa 

deltest uppnådde samma nivå som normalhörande barn i samma ålder. Orsakerna till detta kan 

förmodligen vara flera men utifrån de bakgrundsfaktorer som undersöktes i föreliggande 

studie har inga säkra förklaringar kunnat ges. När det gäller korrelationer fanns såväl likheter 

som skillnader mellan gruppen barn med CI och kontrollgruppen. Likheterna var signifikanta 

korrelationer mellan test som mäter arbetsminne och mellan arbetsminnestest och test som 

mäter lexikal förmåga. Det fanns få eller inga korrelationer mellan svarstid och korrekta svar 

eller mellan test av lexikal förmåga. En skillnad mellan grupperna var att det hos 

kontrollgruppen fanns signifikanta korrelationer mellan svarstid på olika test medan detta 

saknades hos gruppen barn med CI. När det gäller barnen med CI kunde få signifikanta 

korrelationer påvisas mellan bakgrundsfaktorer och andra variabler. En sannolik orsak till 

detta kan vara ett litet antal barn i den undersökta gruppen. 

 

Metoddiskussion 

Peabody Picture Vocabulary Test 

PPVT är från början ett engelskspråkigt test och att översätta språkliga test är alltid förenat 

med svårigheter. Bland annat har tidigare studier visat att den svenska översättningen inte till 

fullo följer en stigande svårighetsgrad. Bäst bevaras svårighetsgraden i de tidiga uppgifterna 

(Eriksson & Siverbo, 2002). Bedömning kan alltså anses mer rättvis för de yngre åldrarna. Att 

använda bildpekningstest i den här gruppen barn har den fördelen att det inte krävs någon 

verbal respons. Det finns dock alltid viss risk att man genom ett bildpekningstest överskattar 

hur väl ett barn förstår ord i vardagen då testet bjuds i en lugn miljö där varje ord presenteras 

enskilt och utan tidspress. Å andra sidan får barnet inte samma kontextuella ledtrådar som 

normalt ges i till exempel ett samtal.  

 

Sound Information Processing System 

SIPS är ett datorbaserat test som är testat på totalt 160 normalhörande barn i 

forskningssammanhang, men som ännu inte använts i lika stor utsträckning på barn med CI. 

Det är ännu ej helt färdigutformat för klinisk användning och liksom i alla nya produkter finns 
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det i SIPS några saker att överväga. Nedan följer bland annat några synpunkter som 

författarna till föreliggande studie har på de utvalda deltesten i SIPS.  

 

Att använda dator vid testning har flera fördelar. Testet bjuds på samma sätt varje gång vilket 

i synnerhet vid forskning är bra, resultatet vid de test som inte kräver verbal respons från 

barnet sparas automatiskt och barn tycker ofta att det är roligt att använda en dator. En 

nackdel med datoranvändande kan vara att barn med CI har mycket olika förutsättningar att 

klara test där de ej får den information som ges när testet bjuds av en person som barnet kan 

se. Om avsikten med testet är att bedöma just hur barnet klarar sig utan kontextuella ledtrådar 

fungerar dock SIPS bra. Om syftet däremot är att undersöka barnets totala kommunikativa 

förmåga bör även andra test övervägas.  

 

I flera av deltesten i SIPS används nonord. En tanke som har väckts hos författarna av 

föreliggande studie är om de barn som framförallt använder sig av teckenspråk förstår vad ett 

låtsasord är. Möjligen skiljer sig talad svenska och teckenspråk åt i fråga om möjlighet att 

konstruera låtsasord. Detta kan påverka vissa barns förståelse för instruktioner till dessa test 

framför allt testet ordidentifikation. Testledaren har i denna studie vid behov förtydligat 

instruktionen genom att ytterligare förklara begreppet.  

 

Nonordsrepetition är en del av SIPS, men också en typ av test som diskuteras flitigt i 

litteraturen. Mekanismerna bakom nonordsrepetition är ännu inte fullt förstådda 

(Reuterskiöld-Wagener et al., 2005). Testet anses vara ett mått på lagring i fonologiska loopen 

(Gathercole,1999). Det har också diskuterats i vilken utsträckning perception påverkar resultat 

på denna typ av test (Willstedt-Svensson, 2004; Bishop, 1997) vilket borde vara särskilt 

viktigt att ha i åtanke när det gäller barn med CI. Burkholder och Pisoni (2006) menar att 

nonordsrepetition kräver fullföljande av en komplex sekvens av perceptuella och lingvistiska 

processer som måste utföras mycket snabbt.  Nonordsrepetition tycks alltså ställa stora krav 

och kan förmodligen inte ses som ett renodlat mått på fonologisk lagring hos den här gruppen 

barn. Många barn med CI har dessutom ett förhållandevis svårförståeligt tal vilket försvårar 

transkriptionen. I föreliggande studie beräknades reliabiliteten mellan undersökarnas 

transkriptioner genom en jämförelse av andel lika konsonanter per ord samt på andel ord med 

helt lika konsonanter. En jämförelse av resultaten på de båda reliabilitetsmätningarna visar på 
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stor skillnad. Detta tyder på att det i stort finns en överensstämmelse, men att det i många fall 

kan vara svårt att genom en perceptuell analys göra en helt säker bedömning. I förlängningen 

innebär detta att beräkningen av andel konsonanter korrekt inte kan ses som ett exakt mått. 

Svårigheten med transkription av tal producerat av barn med CI och påverkan på 

interbedömarreliabiliteten har påpekats i tidigare studier (Willstedt-Svensson et al., 2004). 

Analys och poängberäkning har dessutom visat sig vara mycket tidskrävande. Dessa faktorer 

sammantaget med det faktum att vissa barn i föreliggande studie har visat att de upplever 

uppgiften som obehaglig gör att det är tveksamt att använda testet kliniskt i sin nuvarande 

form. För att göra testet mer anpassat för barnen med CI behöver det kortas ned och de ord 

som strider mot svensk fonotax skulle kunna strykas.  

 

En fördel med vissa test i batteriet är att det finns övningsuppgifter. För att ytterligare 

förbättra skulle det vara en god idé att ha sådana i alla deltest. Ett problem med vissa av 

deltesten är att hastigheten är hög. Detta ställer till svårigheter i de fall det kräver en verbal 

respons som i testet satsifyllnad och återgivning och som när det krävs förmåga att hantera en 

mus som i passiv ordmobilisering. För att eliminera problemet i det sistnämnda testet skulle 

en annan teknisk lösning, som till exempel användande av en pekskärm vara ett alternativ. 

Det finns några mindre detaljer som behöver justeras, bland annat nonord som har visat sig 

vara existerande riktiga ord. Det är dock mycket liten risk att det har påverkat resultatet i 

föreliggande studie. Det finns också prosodiska ledtrådar i delar av testet 

nonordsdiskrimination. 

 

Det finns sammanfattningsvis några saker att överväga i samband med att de i studien 

använda deltesten i SIPS ska fungera kliniskt på den aktuella gruppen barn. SIPS är dock ett 

vetenskapligt underbyggt testbatteri som efter vissa korrigeringar kan komma till användning 

för kliniskt verksamma logopeder. Testbatteriet skulle då förmodligen kunna användas vid 

bedömning av språklig och kognitiv förmåga även hos barn utan CI.  

 

Bakgrundsvariabler 

Bakgrundsfaktorer är viktiga att ha med vid en studie för att eventuellt kunna påvisa eller 

utesluta samband mellan sådana faktorer och testresultat. Inhämtning av 

bakgrundsinformation kan ske genom till exempel frågeformulär till föräldrar eller 
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journalstudier, vilket har skett i föreliggande studie. Vissa uppgifter är lätta att inhämta och 

tämligen säkra såsom ålder vid operation och antal CI. Inhämtning av andra uppgifter kan 

vara tidskrävande och/eller behäftat med vissa svårigheter och osäkerhet. Detta gäller till 

exempel uppgift om hur gammalt barnet var när diagnos ställdes, i vilken grad barnet 

eventuellt utvecklade ett talat språk innan det fick CI, hur väl barnet uppfattar tal och i vilken 

omfattning barnet kommunicerar med tecken och tal. Osäkra uppgifter är att betrakta som en 

felkälla och alltför långtgående slutsatser kan därför inte dras utifrån dessa. När det gäller 

bakgrundsvariabeln tontröskelmedelvärde med CI har detta mycket begränsat värde som mått 

på funktionell hörsel. Detta mått används istället som ett kontrollvärde på implantatets 

funktion.  

 

Allmän diskussion 

CI är en förhållandevis ny teknik och ännu finns inte tillräcklig kunskap rörande språk och 

andra kognitiva förmågor hos barn med CI. Forskning på området är dock förenat med vissa 

svårigheter. Gruppen barn med CI är en mycket liten och heterogen grupp. Skillnader i ålder 

vid implantation, tid av dövhet, miljöfaktorer etc. gör att barnen har olika förutsättningar för 

utveckling av språk och andra kognitiva förmågor. Barnen bör betraktas som enskilda 

individer och i forskningssammanhang är det nödvändigt att ägna sig åt fallstudier. Det 

faktum att gruppen är liten och heterogen medför att resultat från gruppstudier måste tolkas 

med stor försiktighet. I föreliggande studie hade varit intressant att göra jämförelser mellan 

subgrupper utifrån olika bakgrundsvariabler såsom kön och ålder vid insättning av första CI 

men då antalet deltagare var litet lät sig inte detta göras.  

 

I föreliggande studie undersöktes arbetsminne och receptivt lexikon utifrån talat språk. Det är 

dock viktigt att ta med i beräkningen att flera barn med CI använder teckenspråk i olika grad. 

Ett annat testresultat än det i studien skulle möjligen ha uppnåtts om barnen vid behov hade 

bjudits aktuella test med tecken samt fått respondera via tecken. Ett liknande resonemang har 

förts av andra författare (Spencer, 2004; Willstedt-Svensson et al, 2004). När det gäller barn 

som har svårt att tala och tanken är att testa någon annan förmåga än expressivt språk, bör i så 

stor utsträckning som möjligt tester som inte kräver verbal respons användas. Detta för att 

resultatet kan bli något missvisande. Istället för att mäta enbart den önskade förmågan kan 

testet också komma att reflektera en expressiv språklig svaghet. För vissa barn med denna 
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svårighet upplevs dessutom expressiva tester som obehagliga. I föreliggande studie kan 

sådana felkällor förekomma vid testen satsifyllnad och återgivning och nonordsrepetition. 

 

Slutsatser  

I föreliggande studie presterade barnen med CI ett lägre resultat än kontrollgruppen på 

gruppnivå. Resultaten antyder att barnen med CI kan ha brister i de olika aspekterna av såväl 

arbetsminne som receptivt lexikon. Detta gäller främst då resultaten mäts i korrekta svar men 

till viss del även då de mäts i svarstid. En närmare inspektion av resultaten visade dock att 

enskilda individer presterade i nivå med hörande barn. Dessa barns goda resultat indikerar att 

det kan vara möjligt att uppnå goda förmågor på de i studien undersökta aspekterna.  

 

För få signifikanta korrelationer kunde påvisas mellan bakgrundsfaktorer och testresultat för 

att några slutsatser skulle kunna dras. Däremot påvisades ett samband mellan test av 

arbetsminne och lexikal förmåga hos såväl barnen med CI som kontrollgruppen vilket kan 

tolkas som att arbetsminnets funktion har betydelse för lexikal förmåga.  

 

Vid en närmare inspektion fanns att tre av barnen presterade högre än de övriga deltagarna i 

studien. Det gemensamma för dessa barn var att de fått sina implantat tämligen sent. Detta 

kan möjligen ses som exempel på att vissa barn kan uppnå god förmåga vad gäller 

arbetsminne och receptivt lexikon trots att implantation skett senare.   

 

Framtida studier 

Det kunde vara intressant att i framtiden göra en studie på de barn som fått CI tidigt, vid ca 1 

års ålder, för att se hur tidig implantation påverkar arbetsminne och språk. Det kunde också 

vara av intresse att studera hur resultaten påverkas av att samma test bjuds med teckenspråk 

eller tecken som stöd. För att få en bild av lexikal förmåga och arbetsminnets betydelse för 

utveckling av läs- och skrivförmåga skulle det vara intressant att göra tester av sådant slag på 

barnen i föreliggande studie. Det skulle också vara spännande att genomföra någon typ av 

interventionsstudie. Vad skulle till exempel hända med barnens testresultat om de fick 

intensiv träning av arbetsminne i form av det datorbaserade träningsprogrammet RoboMemo?   
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  Datum 

Institutionen för Beteendevetenskap / Department of Behavioural Sciences 
 

Bilaga 1 
Hej!      
 

Vi som skriver detta brev heter Susanna Andersson och Eva Thuresson Muhrman och 
studerar sista året på logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. Under våren kommer vi 
att göra en studie och skriva en magisteruppsats som handlar om utveckling av språk och 
kognitiva förmågor hos barn med cochleaimplantat. Den studie som vi gör kommer också att 
ingå som en mindre del i ett forskningsprojekt om barn och CI. Forskningsprojektet leds av 
professor Björn Lyxell tillsammans med doktoranden Malin Wass vid Institutionen för 
Beteendevetenskap vid Linköpings Universitet. Arbetet i forskningsprojektet sker i samarbete 
med universiteten i Lund och Göteborg och på KTH i Stockholm.  

Det övergripande syftet är att studera hur den ljudstimulering som ett barn får via sitt/sina 
CI påverkar barnets utveckling av språkliga färdigheter och kognitiva förmågor (minnet, 
förmågan att leka med ord samt förmågan att förstå och bearbeta språk). Det finns flera viktiga 
skäl till att studera dessa frågor. Den typ av kunskap som man kan få från detta projekt kan 
bland annat göra oss bättre rustade till att ge råd och rekommendationer om hur undervisningen 
i skolan skall utformas utifrån barnens förutsättningar. Det finns i dagsläget mycket lite 
forskning som behandlat dessa frågor och behovet av kunskap inom området är stort. 

Vi skulle nu vilja fråga om Du och Ditt barn är intresserade av att delta i vår studie. 
Barnens språk och minne kommer att undersökas genom att de får göra några test i ett 
dataprogram där de skall trycka på knappar och några där de muntligt får svara på frågor. Vi har 
använt dessa test på cirka 200 barn tidigare (150 barn med normal hörsel och 50 barn med CI). De 
test som vi använder är inte svåra för barnen och själva testningen upplevs i de allra flesta fall 
som rolig. Barnen testas två gånger under våren och själva testningen tar cirka 35 - 45 minuter 
varje gång. Testningen sker i ett enskilt rum på barnens skola. Resultaten från testningarna 
behandlas konfidentiellt och det kommer att vara omöjligt att härleda något enskilt barns 
prestation då vi presenterar resultaten i vår magisteruppsats eller i vetenskapliga artiklar från 
forskningsprojektet. Om ni inte vill delta har ni rätt att tacka nej utan att det får några som helst 
konsekvenser för er fortsatta kontakt med hörselvården. Ni behöver heller inte motivera ett 
sådant ställningstagande. Projektet är godkänt i forskningsetisk kommitté. Barnen kommer att 
testas av oss, Susanna Andersson och Eva Thuresson Muhrman samt av Malin Wass.  

En kort tid efter att ni fått detta brev kommer vi att kontakta er på telefon. Ni har då också 
möjlighet att ställa frågor till oss. Om ni är intresserade av att vara med kommer vi att ta kontakt 
med barnens skola och komma överens om tider och lokaler som passar. Björn Lyxell och Karin 
Ebrelius Nilsson är våra handledare på vår uppsats. 
Om ni har frågor kring detta är ni välkomna att ta kontakt med Susanna Andersson (tel. XXX, e-
mail: XXX Eva Thuresson Muhrman (tel. XXX, e-mail:XXX), Malin Wass (tel. XXX, e-mail: XXX) 
eller professor Björn Lyxell (XXX, e-mail: XXX) 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Susanna Andersson och Eva Thuresson Muhrman  



   

 

Bilaga 2 
Hej! 
 
Tack för trevligt telefonsamtal och tack för Ert medgivande till att ert barn får deltaga i vår 
studie. För att vi skall kunna testa Ert barn krävs, som vi nämnde när vi talades vid, ett 
skriftligt godkännande från Er.  
 

Vi skulle också vilja ta del av information i journaler som rör följande aspekter: Hur länge 
barnet varit dövt innan CI, hur länge de haft CI, orsak till dövhet och hörförmåga med CI. Det 
är bara dessa saker som vi vill ta del av. 
 

Vi skulle därför vilja att ni skrev under och returnerade detta papper i det bifogade frankerade 
kuvertet så snart som möjligt.  

 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Susanna Andersson, Eva Thuresson Muhrman och Malin Wass 
 

 
 Jag godkänner att mitt barn deltager i denna studie. 
 
 
 Jag avböjer deltagande för mitt barn i denna studie. 
 
  
 Underskrift 
 
 ....................................................... 
   
 
 Jag godkänner att ni tar del av information från journaler. 
 
 
 Jag godkänner inte att ni tar del av information från journaler. 
 
 
 Underskrift 
 
 ....................................................... 
  



   

 

Bilaga 3 
Till dig som förälder till ett barn med CI    
 
Tack för att du vill låta ditt barn medverka i vårt forskningsprojekt om språk och kognition 
hos barn med CI! 
Du har i ett föräldrabrev fått information om projektet. Vid samtal informerades du om att du 
skulle få svara på en enkät om ditt barns hörsel, skolgång etc.  
Vi ber dig nu besvara följande frågor så noggrant du kan: 
 
 
Barnets namn  
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
 
Hur gammalt var ditt barn när hörselskadan upptäcktes? 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
 
Vilken var orsaken till hörselskadan/dövheten? 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
 
Vid vilken ålder fick ditt barn sitt CI? (operationsdag)  
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
 
När (vid vilken ålder) kopplades processorn in? 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
 
Har ditt barn ett eller två implantat? Om två, när fick barnet sitt andra implantat? 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
 
Hur kommunicerar barnet? Med tal enbart, med tecken enbart eller med tal och tecken? 
(ge gärna en uppskattning av hur stor del av dygnet samt i vilka situationer/miljöer som barnet 
använder det ena eller andra kommunikationssättet) 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
……………………………………………………………………………………………..…… 
 
………………………………………………………………………………………………..… 



   

 

Vilka typer av förskole- och skolplaceringar har barnet haft? Hur har man kommunicerat där 
(tal, teckenspråk, tecken som stöd)? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
   
Vilken typ av förskola/skola går barnet i nu? Hur kommunicerar man där?  
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
 
Om du tänker på hur ditt barn kommunicerar, vilka styrkor och svagheter har han/hon? 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
 

 


