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Reading Ability in Children with Cochlear Implants: 

Related to cognitive and linguistic abilities 

 

Abstract 
A cochlear implant (CI) is a technical hearing device used by individuals with severe to 

profound hearing impairment. CI can provide children with congenital hearing impairment the 

abilities to hear and develop speech and language outcome. CI does not replace normal 

hearing and there are great individual variations in language and verbal skills in persons with 

CI. The aim of this study was to examine the cognitive and linguistic abilities in children with 

CI with focus on reading ability. In the present study 57 children between the ages of 7;3-10;4 

participated.  Seven of the children had CI. SIPS (Sound Information Processing System), 

Phonological Output, TOWRE, Orthographic Choices, Orthographic Learning , Woodcock 

and Block Design Test from WISC III were selected to answer the question at issue. The 

results were analyzed both at a group and at an individual level and were compared with 

results from a group with normal hearing children. Children with CI performed as a group at 

the level of normal hearing children on the majority of the tests. The children with CI had 

lower performance levels than the normal hearing children in tasks of phonological skills but 

they generally had a decoding ability within the normal range for hearing children. Children 

with CI in grade 3 also demonstrated a reading comprehension within the normal range for 

hearing children whereas children with CI in grade 1-2 had lower performance level than 

normal hearing children. The results of the present study indicate that late implantation; 

neither speech perception nor means of communication have to result in poorer reading 

ability.  

 

Keywords: Cochlear implants, reading ability, decoding, phonological skills, working 
memory, lexical access, phonological production.  
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Sammanfattning 
Cochleaimplantat (CI) är ett tekniskt hörselhjälpmedel som används av personer med grav 

hörselnedsättning eller dövhet. Ett CI ger barn med medfödd dövhet möjlighet att höra och 

utveckla talad kommunikation. CI ersätter inte normal hörsel och det finns stora individuella 

variationer i språk och talfärdighet hos personer med CI. Syftet med föreliggande studie var 

att studera kognitiva och språkliga förmågor hos barn med CI med fokus på läsförmåga. I 

studien deltog 57 barn i åldrarna 7;3-10;4 år. Sju av barnen hade CI. För att besvara 

frågeställningarna användes utvalda delar av SIPS (Sound Information Processing System), 

Fonemtest, TOWRE, Ortografiska val, Ortografisk inlärning, Woodcock och Blockmönster ur 

WISC III. Testresultatet analyserades på grupp- och individnivå och jämfördes med resultat 

från en kontrollgrupp med normalhörande barn. Barnen med CI presterade som grupp i nivå 

med normalhörande barn på majoriteten av testen. På de fonologiska testen presterade barnen 

med CI lägre än normalhörande men hade generellt en avkodningsförmåga i nivå med 

normalhörande barn. Barn med CI i årskurs 3 hade även en läsförståelse i nivå med 

normalhörande medan barnen med CI i årskurs 1-2 presterade signifikant lägre än 

normalhörande barn. Resultaten i studien indikerar att varken sen implantation, 

taluppfattningsnivå eller kommunikationssätt behöver leda till sämre läsförmåga.  

 

Nyckelord: Cochleaimplantat, läsförmåga, avkodning, fonologiska färdigheter, arbetsminne, 

lexical access, fonologisk produktion.  
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Inledning  
Barn som föds med grav hörselnedsättning eller dövhet kan få hörselhjälpmedlet 

Cochleaimplantat (CI). CI ersätter inte normal hörsel (Pisoni, Conway, Kronenberger, Horn, 

Karpicke & Henning, 2007) och många barn med CI uppvisar sämre språklig utveckling i 

jämförelse med normalhörande barn (Svirsky, Robbins, Kirk, Pisoni, & Miyamoto, 2000). 

Wass (2009) har visat att majoriteten av barn med CI har läsfärdigheter i nivå med 

normalhörande barn, både för avkodning och för läsförståelse. Barn som har lägre 

läsförståelse har även sämre fonologiskt arbetsminne och fonologiska färdigheter (Wass, 

2009). Trots reducerade fonologiska färdigheter kan barn med CI utveckla läs- och 

skrivförmågor likvärdigt med normalhörande barn (Lyxell et al., 2009). Enligt Spencer, 

Barker och Tomblin, (2003) har barn med CI en lägre läsförmåga än normalhörande barn och 

de barn som fått sitt implantat tidigt har bättre läsprestation än de barn som fått sitt implantat 

senare. 

Då barn med CI och även läsutredningar tillhör logopedens yrkesområde är syftet med 

föreliggande studie att undersöka hur läsförmåga och andra kognitiva förmågor hos barn med 

CI ser ut i förhållande till normalhörande barn. Vidare undersöks  samband mellan läsförmåga 

och fonologisk produktion. Även eventuella samband mellan läsförmåga och kognitiva 

förmågor hos barn med CI analyseras. Vidare undersöks om bakgrundsvariabler, så som 

implantatsålder, kommunikationssätt och taluppfattningsnivå, påverkar läsförmågan hos barn 

med CI.   

 

Bakgrund  
Cochleaimplantat (CI) 

Cochleaimplantat (CI) fungerar som ett hörselhjälpmedel för personer med grav 

hörselnedsättning eller dövhet (Pisoni et al., 2007) och opereras delvis in i örat för att påverka 

hörselnerven elektriskt (Bixo, Lövén Norman & Nordén, 1999). En mikrofon fångar upp ljud 

som en signalprocessor omvandlar till elektriska signaler (Loizou, 1999). Från 

signalprocessorn skickas ljudkoderna via sändarspolen in till de inopererade delarna, 

dekodern och elektroderna. Elektroderna är placerade inne i cochlean (snäckan) och reagerar 

på impulserna från dekodern. Därefter skickas impulser via hörselnerven till hörselcentrum i 

hjärnan där impulserna tolkas till ljud (Bixo et al., 1999). Hörupplevelsen blir inte lika 

nyanserad i ett implantat som vid normal hörsel (Pisoni, et. al., 2007). 
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Barn som fått sitt implantat tidigt presterar bättre inom en rad olika områden än de barn 

som fått sitt implantat sent (Pisoni et al., 2007). Barn med CI uppvisar enligt Svirsky et al. 

(2000) en viss grad av tal-språkförsening. När barnen får sitt implantat har de redan en tal-

språkförsening i jämförelse med normalhörande barn. Implantatet hjälper dock till så att 

förseningen i tal-språkutvecklingen inte ökar ytterligare (Svirsky et al., 2000).  

 

Arbetsminne 

Arbetsminnet är den del av minnet som temporärt lagrar och bearbetar information, vilket 

betraktas som nödvändigt för ett antal kognitiva förmågor, till exempel språkbearbetning 

(Baddeley, 2003). Arbetsminnet består av fyra olika samspelande komponenter, centrala 

exekutiven, visuospatiala skissblocket, fonologiska loopen och episodiska bufferten. Centrala 

exekutiven är det system som ansvarar för uppmärksamheten i arbetsminnet samt samordnar 

de övriga tre delarna. Den centrala exekutiven har stor betydelse för det komplexa 

arbetsminnet, en process där visuell och fonologisk information lagras och bearbetas 

samtidigt (Baddeley, 2003; Repovs & Baddeley, 2006). Det visuospatiala skissblocket 

bearbetar visuell, spatial och möjligen kinestetisk information (Repovs & Baddeley, 2006). 

Visuellt arbetsminne består av den centrala exekutiven tillsammans med det visuospatiala 

skissblockets visuella delar (Baddeley, 2003). Fonologiska loopen kan delas in i två delar. Ett 

temporärt lagringssystem som håller kvar verbala eller akustiska signaler i några sekunder och 

ett repetitionssystem som genom tyst subvokal repetition förstärker informationen i det 

fonologiska lagret (Baddeley, 2003; Repovs & Baddeley, 2006). Fonologiska loopen 

tillsammans med centrala exekutiven utgör det fonologiska arbetsminnet (Baddeley, 2003).  

Episodiska bufferten lagrar information tillfälligt i arbetsminnet och interagerar med 

långtidsminnet (Baddeley, 2000).    

 

Utveckling av arbetsminnet 

De tre huvudkomponenterna (centrala exekutiven, fonologiska loopen och visuospatiala 

skissblocket) i arbetsminnet bör vara på plats vid fyra års ålder (Packiam Alloway, Gathercole 

& Pickering, 2006). Från fyra år och upp till 15 års ålder ökar kapaciteten linjärt för 

komponenterna (Gathercole, 2004). En anledning till att arbetsminneskapaciteten ökar är att 

bearbetningsförmågan av information i arbetsminnet utvecklas och förbättras. Det leder bland 

annat till en snabbare repetition av språklig information i det fonologiska arbetsminnet (Kali, 

1997). Repetitionsförmågan i arbetsminnet är en parameter som är nära förenad med 

förmågan att lära sig nya fonologiska former i nya ord (Gathercole, 2006). 
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Arbetsminne hos barn med CI 

Forskning har visat att barn med CI generellt presterar lägre än normalhörande barn på tester 

av arbetsminnet (Burkholder & Pisoni, 2003; Fagan, Pisoni, Horn & Dillon, 2007; Pisoni & 

Cleary, 2003). Frånvaro av tidig auditiv stimulans, innan implantationen, kan leda till 

avvikande utveckling av fonologiska förmågor som kan ge effekter på arbetsminnets olika 

processer. Enligt Burkholder och Pisoni (2003) har barn med CI sämre förmåga att lagra 

tillfällig information i arbetsminnet. Barn med CI har även lägre arbetsminneskapacitet 

beträffande fonologisk bearbetning samt presterar sämre vid testning av komplext/generellt 

arbetsminne och lexikal access, jämfört med normalhörande barn (Pisoni & Cleary 2003, 

Wass, 2009).  

 Spencer och Tomblin (2009) samt Wass (2009) har visat att  barn med CI har högre 

kapacitet vad gäller det generella arbetsminnet jämfört med deras fonologiska 

arbetsminneskapacitet. Barn med CI presterar likvärdigt med normalhörande barn beträffande 

visuospatialt arbetsminne. Enligt Burkholder och Pisoni (2003) kan en reducerad 

artikulationshastighet hos barn med CI påverka den fonologiska arbetsminneskapaciteten vid 

repetition i fonologiska loopen. Begränsningar i informationsbearbetning i arbetsminnet kan 

påverka språkförståelsen och förmågan att känna igen och lära sig nya ord (Pisoni & Cleary, 

2003). 

 

Fonologiska färdigheter 

Fonologiska färdigheter är en bred term vilken kan delas in i ett antal undergrupper (Anthony 

& Francis, 2005). Inom det kognitiva perspektivet av fonologi ligger fokus främst på 

fonologiska representationer (Wass, 2009), medan det inom ett lingvistiskt perspektiv 

fokuseras på fonologisk produktion, fonologisk bearbetning samt fonologisk perception 

(Nettelbladt, 2007b). Fonologiska representationer refererar till fonetisk struktur av talljud 

och ords ljudmässiga representationer i långtidsminnet (Wass, 2009).  

Fonologiska färdigheter innefattar begreppen fonologisk medvetenhet samt den 

fonologiska processen i arbetsminnet (Kiese-Himmel, 2008). Fonologisk medvetenhet är 

förmågan att på ett medvetet sätt identifiera ljud i ord och förmågan att segmentera ord till 

fonem (Høien & Lundgren, 1999). Fonologiska färdigheter är en viktig förutsättning för 

utvecklandet av läs- och skrivfärdigheter (Muter, Hulme, Snowling & Stevenson, 2004) och 

barn som har svårigheter att bearbeta talljud får troligen även problem vid läsinlärning 

(Anthony & Francis, 2005). 
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Fonologisk utveckling 

Utvecklingen av fonologiska representationer börjar tidigt hos barn (Swingley, 2003) och är 

nära relaterad till utvecklingen av arbets- och långtidsminnet (Baddeley, 2009). Inledningsvis 

i tal-språkutvecklingen analyserar och lagrar barnet ord som fonologiska helheter som sedan 

utvecklas och segmenteras från helords- till stavelsenivå och slutligen till fonemnivå (Ziegler 

& Goswami, 2005). Genom att tidigt träna den fonologiska medvetenheten ges en bra 

förutsättning för god läs- och skrivutveckling (Lipka & Siegel, 2007). Den fonologiska loopen 

i arbetsminnet lagrar tillfälligt nya ljudsekvenser så att långvariga fonologiska 

representationer av ord kan lagras i långtidsminnet. Det innebär att arbetsminnet är 

betydelsefullt för att utveckla de fonologiska representationerna (Baddeley, 2003). Troligen 

bidrar tidig tillgång till ljud till att bygga upp bättre fonologisk bearbetningsförmåga som 

sannolikt bidrar till bättre läsutveckling (Spencer & Oleson, 2008). Fonologisk medvetenhet 

är en viktig förmåga för att lära sig läsa ett alfabetiskt språk (Anthony & Francis, 2005).   

 

Fonologisk utveckling hos barn med CI 

Barn med CI presterar lägre än normalhörande barn på test av fonologiskt arbetsminne och 

fonologisk färdighet (Wass, 2009). Även Spencer och Tomblin (2009) samt Lyxell et al., 

(2008) fann att barn med CI presterar lägre än normalhörande barn vid testning av 

fonologiska färdigheter. 

Åldern vid implantat av CI har betydelse för utvecklingen av den fonologiska 

medvetenheten, vilken dock utvecklas över tid hos barn med CI (James, Rajput, Brinton & 

Goswani, 2008; James, Rajput, Brown, Sirimanna, Brinton & Goswani, 2005). Barn som får 

CI tidigt, mellan 2;0-3;6 år, presterar mer åldersadekvat på fonologiska medvetenhetstest än 

de som får CI senare, mellan 5;0-7;0 år. Den fonologiska medvetenheten påverkas negativt 

om exponering för talat språk hindras (James et al., 2008).  

 

Fonologisk produktion 

Fonologisk produktion är förmågan att producera ord efter språkets fonologiska regler 

(Scarborough, 1990). Problem med fonologisk produktion innebär att barnet utelämnar eller 

substituerar ljud i ord mer än åldersadekvat (Bishop, 2009). 

 

Utveckling av fonologisk produktion 

Barns fonologiska produktionsutveckling är till stor del beroende på av deras fonologiska 

perception. I början av barns talutveckling förstår de fler ord än de själva kan producera, 



 5 

produktion föregås av perception (Nijland 2009). Fonologisk utveckling innebär att barnet lär 

sig att använda ljuden enligt språkets regler, att använda rätt ljud på rätt plats i orden samt att 

använda språkljuden på ett meningsskiljande sätt. Upp till ett års ålder befinner sig barnet i en 

förspråklig vokalisation, som består av både skrik och joller. Mellan 1;0 – 1;6 års ålder 

kommer de första orden som karaktäriseras av enkla konsonant- och vokalljud. Från 1;6 år – 

4;0 års ålder är barnet i ett utvecklingsstadium som kallas de enkla morfemens fonologi, som 

betyder att barnets syntax och morfologi utvecklas från ettords- till flerordsyttranden. Vid 4;0 

– 7;0 års ålder färdigställs fonemförrådet (Nettelbladt, 2007c).  

 

Fonologisk produktion hos barn med CI 

Även om CI primärt ska underlätta talperception är det också ett viktigt hjälpmedel för 

utvecklandet av talproduktionsfärdigheter (Dawson, Blamey &.Dettman, 1995). Problem med 

fonologisk perception kan resultera i problem med fonologisk produktion (Nijland, 2009).  En 

tidig auditiv perceptionsstörning kan förorsaka fonologiska problem senare även när 

perceptionsstörningen har lösts (Bishop, 1997). Enligt Baudonck, Dhooge, D’haeseleer och 

Van Lie (2010) är det vanligaste felet hos barn med CI att de förvränger uttalandet av 

konsonanter. Även substitutioner och utelämnande av främst final konsonant är vanligt hos 

barn med CI. Resultat från studier har visat att barns talproduktion utvecklas bättre ju yngre 

de är när de får sitt CI (Sevinc, Ozcebe, Atas & Buyukozturk, 2009; Spencer & Oleson, 

2008), helst innan fyra års ålder (Seifert, Oswald, Bruns, Vischer, Kompis & Haeusler, 2002). 

Det kan bero på att hörselsystemet är plastiskt under de första åren, efter sju års ålder 

reduceras formbarheten (Sevinca et al., 2009). Tidig fonologisk produktion påverkar 

läsförmågan i hög grad. Problem med tidig fonologisk produktion kan leda till lässvårigheter 

(Hugh, 1986; Scarborough, 1990). En studie av Spencer och Oleson (2008) har visat att tidig 

talperception och talproduktion, som kan tyda på god fonologisk förmåga, resulterar i bättre 

läsförmåga.  Barn med uttalsproblem presterar sämre på tester av läsning, stavning och 

läsförståelse än åldermatchade kontroller (Snowling, Bishop & Stothard, 2000).  

 

Lexikal access 

Lexikon är detsamma som en persons ordförråd samt regler som finns för hur ord kan 

kombineras (Nettelbladt, 2007a). Talad input matchas med representationer i ett mentalt 

lexikon (Bishop, 1997). Lexikal förståelse innebär att koppla kombinationer av ljud till en 

bestämd betydelse och att känna igen ord (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). 
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Lexikal access innebär den tid det tar från att en person får höra ett ord tills att personen har 

matchat ordet i sitt mentala lexikon (Wass et al., 2008). 

 

Lexikal utveckling 

För att barn ska kunna lära sig ett språk krävs kognitiva förmågor för att kunna lagra och 

bearbeta information, dvs. att skapa mentala representationer (Nettelbladt, 2007a). Den 

fonologiska loopen spelar en viktig roll vid inlärning av nya talade ord. För att inlärning ska 

ske till långtidsminnet behöver de fonologiska representationerna lagras tillfälligt i den 

fonologiska loopen (Gathercole, Service, Hitch, Adams & Martin, 1999). Även förmågan att 

kategorisera är fundamental för lexikal utveckling, som underlättas av att barnet utvecklar ett 

symbolsystem. Symbolsystemet gör det lättare att hålla kvar olika begrepp i minnet. Barn 

förstår, i början av sin språkutveckling, fler ord än de själva kan producera (Bishop, 1997). 

När barnet är runt 18 månader sker en ordförrådsexplosion, då inlärning av nya ord sker fort.  

(Nettelbladt, 2007a). Senare i barndomen påverkar läsning ordförrådets tillväxthastighet 

(Gathercole et al.,1999; Spencer, Barker & Tomblin, 2003).  

 

Lexikal utveckling hos barn med CI 

En studie av Spencer et al., (2003) har visat att barn med CI har lägre språkprestationer än en 

åldersadekvat kontrollgrupp. Andersson och Thuresson Muhrman (2007) testade receptivt 

lexikon hos barn med CI och fann att de generellt presterade lägre än normalhörande barn. 

 Barn som får sitt implantat tidigt i barndomen har snabbare utökning av ordförrådet än barn 

som får sitt implantat senare i barndomen (Tomblin, Barker, Spencer, Zhang & Gantz, 2005). 

Svårigheter att bearbeta auditiv information kan leda till svårigheter att bygga upp ett 

ordförråd (Nettelbladt et al., 2008). Om barnet får sitt implantat tidigt förhindrar det att 

språkförseningen ökar ytterligare (Svirsky et al., 2000).  

 

Läsning 

Läsning bygger på komponenterna avkodning och läsförståelse. Avkodning är den tekniska 

sidan av läsning som innefattar att avläsa skriften och identifiera orden. Läsförståelse innebär 

att läsaren måste kunna koppla texten till bakgrundskunskaper och dra egna slutsatser. För att 

kunna bearbeta texten hämtar läsaren tidigare erfarenheter från långtidsminnet. Läsförståelsen 

påverkas av ordförrådet, en förutsättning för att förstå text är att läsaren förstår betydelsen av 

ord (Høien och Lundberg, 1999). Läsförståelse hänger samman med språkliga förmågor som 

syntax och semantik.  
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Det finns olika synsätt på läsinlärning, i en bottom-up-modell betonas att 

avkodningsförmågan bör vara automatiserad så att all mental aktivitet kan ägnas åt att förstå 

texten. I en top-down modell menas att de kunskaper som barn har om språket och världen 

hjälper dem att identifiera de enskilda orden. Alltså att förståelsen underlättar avkodningen, 

förutsatt att barnet läser sammanhängande text och inte enskilda ord (Magnusson, Nauclér & 

Reuterskiöld, 2008).   

 

Avkodningsförmåga 

Det finns två typer av avkodningsstrategier, den fonologiska strategin och den ortografiska 

strategin (Høien & Lundberg, 1999). Fonologisk avkodning innebär att fonem kopplas till 

grafem (Goulandris, 2006; Gough & Wren, 1998) och används vid avkodning av okända ord 

eller nonsensord. Vid fonologisk läsning avkodas ordet i mindre bokstavssegment som binds 

samman till en helhet (Høien & Lundberg, 1999). I början av läsutvecklingen använder sig 

barnet främst av fonologisk avkodning, eftersom de inte har byggt upp 

minnesrepresentationer för ord som krävs för en ortografisk strategi (Hoover och Gough, 

1990). Genom att använda en fonologisk strategi riktas uppmärksamhet mot ordets stuktur 

och gradvis byggs en kunskap kring ordets stavningssätt upp. Här läggs grunden för det 

ortografiska stadiet (Høien och Lundberg, 1999).  

Det ortografiska stadiet kännetecknas av vetskap om ords stavning (Goulandris, 2006). En 

erfaren avkodare använder den ortografiska strategin där ord avkodas omedelbart. 

Igenkänningsprocessen blir automatiserad och avkodningen går snabbt, utan att läsaren 

medvetet behöver tänka vad som står skrivet (Høien och Lundberg, 1999). Förutsättningen för 

ortografisk läsning är att läsaren sett ordet ett antal gånger och därmed skapat en ortografisk 

identitet för ordet i långtidsminnet (Orsolini, Fanari,Cerracchio & Famiglietti, 2008; Nation & 

Snowling, 2004). 

 

Läsning hos barn med CI 

En studie av Spencer et al., (2003) har visat att barn med CI har lägre läsförmåga än den 

normalhörande kontrollgruppen. Barn som får sitt implantat tidigt, innan tre års ålder, 

utvecklar en bättre läsförmåga (Marschark, Rhoten & Fabich,  2007). Wass (2009) har visat 

att barn med bäst läsprestation använder främst verbal kommunikation hemma och i skolan. 

Barn med lägre läsförståelse presterar även lågt på test av fonologiskt arbetsminne och 

fonologiska färdigheter. Läsning ställer krav på arbetsminnet både vad gäller uppmärksamhet 

och för inhämtning av information från centralexekutiven. Studier har visat att barn med 
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lässvårigheter har svårigheter med uppgifter som kräver kvarhållande av information, vilket 

tyder på en ineffektiv fonologisk bearbetning (Gathercole & Pickering, 2000; Swanson, 

Xinhua & Jerman, 2009). 

Enligt Lyxell et al. (2009) och Wass (2009) har majoriteten av barn med CI  läsfärdigheter 

i nivå med normalhörande barn, både för avkodning och för läsförståelse. Barn med CI är 

relativt skickliga läsare trots sämre prestationer på fonologiska uppgifter. Trots reducerade 

fonologiska färdigheter kan barn med CI utveckla läs- och skrivförmågor likvärdigt med 

normalhörande barn. Möjligen kompenserar de ortografiska färdigheterna för de svaga 

fonologiska färdigheterna (Lyxell et al., 2009). Resultat från Wass (2009) indikerar att barn 

med CI använder sig av ortografiska lässtrategier i högre utsträckning än normalhörande barn.  

 

Syfte 
Syftet är att studera aspekter av läsning såsom fonologisk avkodning, ortografisk avkodning 

och läsförståelse hos barn med CI. 

 

- Hur ser läsförmågan ut hos barn med CI jämfört med normalhörande barn?  

 

- Finns det något samband mellan läsförmåga och arbetsminne, lexikal access, fonologiska 

färdigheter eller fonologisk produktion?   

 

- Föreligger det något samband mellan övriga bakgrundsvariabler (implantatsålder, 

kommunikationssätt och taluppfattningsnivå) och läsförmågan hos barn med CI?  

 

Metod 
Deltagare 

Sju barn, med ett eller två CI, deltog i föreliggande studie. Barnen var mellan 7;6 och 10;0 år 

och boende i Sverige. Tre av de sju barnen testades av annan testledare vid ett tidigare 

testtillfälle och deras resultat hämtades från en datapool på IBL, Linköpings universitet.  

De fyra barn, och deras föräldrar, som författarna testade kontaktades av ansvariga logopeder 

på talvården via brev. Barn med flerspråkighet exkluderades, men flerspråkighet i form av 

talad svenska och teckenspråk eller tecken som stöd utgjorde inget hinder. Deltagarna och 

deltagarnas föräldrar fick skriva på medgivandeblankett där de informerades om studien. I 
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medgivandeblanketten godkändes att information inhämtades ur barnens journaler. De tre 

barnen som tillkom från tidigare studie har godkänt deltagande i forskning.  

Deskriptiv data över deltagarna presenteras i tabell 1. När barnen använder två 

kommunikationssätt står båda presenterade och om ett kommunikationssätt används mindre 

frekvent redovisas det inom parentes. För taluppfattning presenteras det högsta värdet för det 

öra som hör bäst. I det fall där barnet har hörapparat på ena örat presenteras resultat för det 

öra som har CI. Alla barnen med CI i föreliggande studie hade prelingual dövhet. 

 

Tabell 1 

Deskriptiv data för deltagarna  
Kod Årskurs Antal 

CI 

Ålder vid 

inkoppling av 

första CI 

(år;mån) 

Kommunikation Skoltyp Talupp-

fattning 

CI 1 1 2 1;8 Tal Integrerad  96% 

CI 2 2 2 2;9 Tal(+TSS) Integrerad 64% 

CI 3 2 2 2;0 Tal+tecken Hörselklass 60% 

CI 4 1 2 1;9 Tal  Integrerad 88% 

CI 5  3 1* 3;9 Tal+teckenspråk Hörselklass 64% 

CI 6 3 2 2;5 Tal(+teckenspråk) Integrerad 80% 

CI 7 3 2 2;2 Tal+tecken Integrerad 78% 

* Hörapparat i ett öra 

 

Resultatet i föreliggande studie jämfördes med en kontrollgrupp med normalhörande barn 

med typisk läsutveckling. Barnen i kontrollgruppen matchades utifrån årskurs. 

Kontrollgruppen bestod av 50 normalhörande barn i årskurs ett till tre. Resultaten för 46 av 

barnen i kontrollgruppen inhämtades från en datapool på IBL, Linköpings universitet och de 

resterande fyra barnen testades av författarna vid en pilottestning. Pilottestningen gjordes för 

att få erfarenhet av testförfarandet samt för att få en ungefärlig uppfattning om tidsåtgången 

för testbatteriet. Resultaten från pilottestningen ansågs användbara och inkluderades därför i 

kontrollgruppen. Samtliga barn i kontrollgruppen och deras föräldrar har godkänt deltagande i 

forskning. Blockmönster ur WISC III gjordes för att se om barnen är jämförbara och att 

resultaten inte beror på olika icke-verbala kognitiva förutsättningar.  
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Material  

Testningen genomfördes med totalt 12 test.  Sex test valdes ur testbatteriet Sound Information 

Processing System (SIPS). SIPS av Wass, Ibertsson, Sahlén, Lyxell, Hällgren och Larsby 

(2005) är utformat för att mäta olika delaspekter av barns kognitiva förmågor så som 

arbetsminne, fonologiska förmågor och lexikala färdigheter. Programmet är ett svenskt 

datorbaserat testbatteri som används för barn i åldrarna 6-12 år och har använts i flera tidigare 

studier. Testet är främst utformat för barn med hörselskador men kan även användas vid 

testning av barn med ADHD eller olika språkstörningar. Modifierad version av kortversionen 

av Fonemtestet valdes för att testa fonologisk produktion (Samuelsson, Scocco & Nettelbladt, 

2003; Hellqvist, 1984). För att testa läsförståelse valdes Woodcock (Woodcock, 1998). 

Testning av avkodningsförmåga gjordes med TOWRE (Torgesson, Wagner & Rashotte, 

1999), Ortografiska val och Ortografisk inlärning. Blockmönster ur WISC III (Wechsler, 

1991) testar icke-verbala kognition och valdes på grund av dess höga korrelation med WISC 

III som helhet.  

 

Arbetsminne 

Matrismönster (SIPS) är designat utifrån Della Sala, Baddeley, Allamano och Wilson (1999) 

och testar visuospatialt arbetsminne. En grå matris på 25 rutor presenteras för barnet, en ruta 

blir svart en kort stund för att sedan övergå till att bli grå igen. Barnet ska då klicka på den 

ruta som var svart. Svårighetsgraden ökar från en till åtta svarta rutor med tre uppgifter på 

varje nivå. Barnets poäng blir den högsta nivån där barnet klarar 2 av 3 uppgifter. Maxpoäng: 

8. 

Nonordsrepetition (SIPS) är designat efter Reuterskiöld-Wagner, Sahlén och Nyman 

(2005) och testar tillfällig fonologisk lagring. Barnen ska repetera nonord med successivt 

ökande svårighetsgrad. Resultatet redovisas i antal korrekta återgivna nonord och andel 

korrekta konsonanter. Maxpoäng: 24 (ord), 120 (konsonantfonem). Resultaten redovisas i 

procent. 

Sentence Completion and Recall (SIPS) är designat efter Towse, Hitch och Hutton (1998). 

SCR testar komplext arbetsminne via verbal information (förmågan att lagra och bearbeta 

information). Två till fyra meningar läses upp och barnet ska muntligt fylla i lämpligt ord som 

saknas. Orden ska samtidigt memoreras för att på efterfrågan kunna återges verbalt, ej 

nödvändigtvis i korrekt ordning. Fonemisk prompting ges vid behov. Maxpoäng: 18, ett 

poäng per korrekt ord och 0,5 poäng vid behov av prompting. 
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Fonologiska färdigheter 

Nonordsdiskrimination (SIPS) är designat efter Reutersköld-Wagner et al., (2005) och testar 

förmågan till fonologisk diskrimination. Barnets uppgift är att avgöra om två upplästa nonord 

är identiska eller inte. Varje nonordspar presenteras vid två tillfällen, ena gången med ett 

identiskt ord och andra gången med ett annat ord där ett fonem byts ut. Maxpoäng: 8, ett 

poäng ges för korrekt svar vid båda tillfällena. Svarstid mäts. 

Fonemsegmentering (SIPS) är framtaget av Wass et al., (2005) och testar fonologisk 

bearbetning. Nio ord läses upp och barnet ska bedöma antalet fonem (två - fem stycken) i 

varje ord. Svar ges genom att trycka på mellanslagstangenten. Maxpoäng: 9, ett poäng per 

korrekt segmenterat ord. 

 

Fonologisk produktion 

För testning av fonologisk produktion hos barnen användes en modifierad version av 

Fonemtestet (Hellqvist, 1984), som använts för undersökningar av prosodi (Samuelsson et al., 

2003). I den modifierade versionen lades sex ord till och 20 ord togs bort. Fonemtestet testar 

alla enskilda fonem och konsonantkombinationer samt ger en bild av barnets fonemsystem. 

Maxpoäng: 58, det vill säga ett poäng för varje korrekt uttalat ord. Poäng ges även för antal 

korrekt uttalade konsonanter, maxpoäng: 177. Resultaten redovisas i procent.   

 

Lexikal access 

Kategoribestämning (SIPS) är designat av Wass et al., (2005) och testar fonologisk och 

semantisk representation i långtidsminnets lexikon. Barnets uppgift är att identifiera vilka ord, 

i en uppläst serie, som tillhör en viss semantisk kategori. Svar ges genom att trycka på 

mellanslagstangenten och svarstiden är begränsad. Maxpoäng: 30, ett poäng ges för varje 

korrekt respons. Svarstid mäts.  

 

Läsförståelse 

Woodcock reading mastery test, av Woodcock (1998), testar läsförståelse på text- och 

meningsnivå. Barnet får läsa meningar, med ökande svårighetsgrad, där ett ord saknas. Barnet 

ska verbalt fylla i det ord som saknas. Maxpoäng: 68, ett poäng per korrekt svar. En 

ytterligare rättning görs för semantiskt korrekta svar. 
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Avkodning 

TOWRE - svensk översättning av Test of Word Reading Efficiency (Torgesson et al., 1999). 

TOWRE testar avkodningshastighet och lässtrategi (fonologisk och ortografisk). Barnet 

högläser ord- och nonordslistor så fort och korrekt som möjligt. Barnet har 45 sekunder på sig 

per lista. Ett poäng för korrekt läst ord och ett poäng om nonorden uttalas enligt svenskans 

uttalsregler.  

Ortografiska val testar ortografisk avkodningsförmåga och är framtaget utifrån Nation, 

Angell och Castles (2006) i samband med en tidigare studie på Linköpings universitet. Barnen 

ska skilja ut riktiga ord från pseudohomofoner (nonord som låter som riktiga ord). Svar ges 

genom pekning på ett av två alternativ. Maxpoäng: 40, ett poäng per korrekt ordval. 

Ortografisk inlärning testar förmågan till ortografisk nyordsinlärning utan semantiskt stöd. 

Testet är framtaget utifrån Nation, Angell och Castles (2006) i samband med en tidigare 

studie på Linköpings universitet. Materialet utgörs av 15 korthögar om vardera sex kort, tre 

kort med ord och tre kort med samma nonord för varje hög. Barnet får högläsa tre korthögar 

åt gången och får därefter skriva de tre nonorden. Maxpoäng: 15, ett poäng per korrekt stavat 

nonord.  

 

Icke-verbal kognition 

Blockmönster ur WISC III av Wechsler (1991), testar spatialt tänkande och organisation samt 

i viss mån visuomotorisk koordination. Kuber med olikfärgade och olikmönstrade sidor ska 

återskapas efter ett givet mönster. Maxpoäng: 69.  

 

Procedur 

Testningen genomfördes enskilt med vart och ett av barnen i avskilda rum, på deras skolor. 

Barnen fick muntliga instruktioner före varje deltest. Vid behov användes teckentolk eller 

enstaka tecken som stöd vid testinstruktionen. Sex test krävde verbal respons och sex test 

krävde inte verbal respons. Testens inbördes ordning slumpades för varje barn. Båda 

författarna närvarade vid testtillfällena. Den ena testledaren ansvarade för testförfarandet och 

testledaren som inte var aktiv vid testförfarandet ansvarade för eventuell inspelning, 

tidtagning och skrev stödanteckningar. Testresultaten från SIPS sparades på dator. 

Testtillfället delades upp i två block under samma dag. Varje block varade i maximalt 40 

minuter.   
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Analysmetod 

Statistiska beräkningar genomfördes med hjälp av SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences®). Skillnader mellan gruppen barn med CI och kontrollgruppen beräknades med 

Kolmogorov-Smirnov Z, ett statistiskt test som används när deltagarantalet är lågt. 

Kolmogorov-Smirnov Z är ett icke-parametriskt test och har i föreliggande studie använts vid 

två-vägsanalys.Inom gruppen barn med CI räknades ett t-värde för varje barns prestation på 

de olika deltesten. T-värdena användes för att rangordna barnens prestationer och se om det 

fanns samband mellan de olika delförmågorna. Det här gjordes eftersom sju deltagare är ett 

för lågt antal för att kunna förlita sig på Spearmans rangkorrelationskoefficient i SPSS. T-

värdet användes även för att beräkna eventuella avvikelser från de normalhörande barnens 

genomsnittliga prestationer. Spearmans rangkorrelationskoefficient användes vid 

korrelationsanalys av de normalhörande barnen. Hos barnen med CI gjordes även en 

rangordning av fonologisk produktion som sedan jämfördes med rangordning av läsförmåga. 

För att undersöka om korrelation fanns mellan fonologisk produktion och total läsförmåga hos 

barn med CI gjordes Spearmans rho. En analys gjordes av barnens fonologiska produktion där 

hänsyn bland annat togs till eventuella förenklingar eller uttalsavvikelser. Fullständig data 

saknades för tre av barnen med CI därför uteblev denna analys för dem. 

För att barnens resultat skulle kunna jämföras likvärdigt utan påverkan av ålder delades 

barnen upp i två grupper efter årskurs. Då det var för få deltagare i årskurs 1 och 2 fick de 

tillsammans utgöra en grupp.  

 

Interbedömarreliabilitet 

Svaren i deltesten Nonordsrepetition och Fonemtest transkiberades i efterhand. 

Interbedömarreliabilitetsmätning gjordes av de två författarnas enskilda transkriptioner. Vid 

beräkning av överensstämmelse vid bedömning av helt rätta ord på Nonordsrepetition 

beräknades reliabilitet till 47,6%. Vid beräkning av överensstämmelse vid bedömning av 

konsonantfonem på Nonordsrepetition beräknades reliabilitet till 91,6%. Vid beräkning av 

överensstämmelse vid bedömning av helt rätta ord på Fonemtestet beräknades reliabilitet till 

91,4%. Vid beräkning av överensstämmelse vid bedömning av konsonantfonem på 

Fonemtestet beräknades reliabilitet till 98,3% . 

 

Etiska övervägande 

Studien var godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Linköping, diarienummer: 

67/06. Samtycke inhämtades från deltagare samt från deras föräldrar genom 
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brev/medgivarblankett där de informerades om studiens syfte och testningens genomförande. 

I brevet informerades de även om att de när som helst kunde avbryta barnets deltagande (se 

appendix 1). Blanketter och protokoll arkiveras vid logopedprogrammet, Linköpings 

universitet i fem år. 

 

Resultat 
Resultatet redovisas dels på gruppnivå och dels på individnivå. Resultaten för barnen med CI 

redovisas och jämförs med de normalhörande barnens resultat inom arbetsminne, lexikal 

access, fonologiska färdigheter, läsförmåga samt icke-verbal kognition. För grupperna 

redovisas resultaten i medelvärde (m), standardavvikelse (SD) och eventuella signifikanta 

skillnader mellan grupperna. På individnivå jämförs varje enskilt barn med CI dels inom 

gruppen och dels mot normalhörande barn. För barnen med CI redovisas resultat av 

Fonemtestet samt samband mellan fonologisk produktion och läsförmåga. På individnivå 

redovisas även en jämförelse av läsförmåga hos barnen med CI och bakgrundsvariabler. 

 

Jämförelse mellan barn med CI och normalhörande barn 

Jämförelser mellan barnen med CI och normalhörande barn i de olika deltesterna presenteras 

nedan. I tabell 2 redovisas jämförelse av arbetsminnestesten, i tabell 3 fonologiska 

färdighetstesten, i tabell 4 lexikal accesstestet och i tabell 5 redovisas läsningstesten. 

Tabell 2 
Medelvärde (m) och standardavvikelse (SD) för barn med CI och normalhörande barn (NH) 

samt signifikansnivå (p) mellan grupperna på tester av arbetsminnet 
  CI NH  
 Åk n m SD n m SD p 
Arbetsminne         
Matrismönster 1-2 4 3,50 1,29 33 4,55 1,09 n.s 
 3 3 5,33 0,58 17 5,00 1,00 n.s 
         
Nonordsrep.a 1-2 4 12,50 14,84 33 15,18 16,14 <.01 
 3 2 8,35 11,81 17 58,34 9,86 <.01 
         
Nonordsrep.b 1-2 4 43,96 15,27 33 84,47 8,01 <.01 
 3 2 64,15 5,87 17 88,29 4,33 <.05 
         
SCR 1-2 4 10,63 1,89 33 12,14 2,18 n.s 
 3 3 12,17 1,76 17 12,65 2,23 n.s 
a= helt korrekt återgivna ord. b= korrekt återgivna konsonanter 

För samtliga årskurser presterade barnen med CI signifikant lägre (p<.01) än normalhörande 

barn på testet Nonordsrepetition, helt korrekt återgivna ord. Barnen med CI i årskurs 1-2 och i 
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årskurs 3 presterade även signifikant lägre än normalhörande barn på Nonordsrepetition, 

korrekt återgivna konsonanter, (p<.01) för årskurs 1-2 och (p<.05) för årskurs 3.  

Tabell 3 

Medelvärde (m) och standardavvikelse (SD) för barn med CI och normalhörande barn (NH) 

samt signifikansnivå (p) mellan grupperna på tester av fonologiska färdigheter  
  CI NH  
 Åk n m SD n m SD p 
Fonologi         
Nonordsdisk. p. 1-2 4 3,75 1,71 33 7,79 0,48 <.01 
 3 3 5,67 1,53 17 7,88 0,33 <.01 
         
Nonordsdisk.tid (s) 1-2 4 3,49 202,39 33 3,53 294,51 n.s 
 3 3 3,67 425,21 17 3,52 171,45 n.s 
         
Fonemsegmentering 1-2 4 6,50 1,00 32 7,53 1,56 n.s 
 3 3 7,33 1,53 16 7,69 1,58 n.s 

Barnen med CI presterade signifikant lägre (p<.01) än normalhörande barn på 

Nonordsdiskrimination vid poängräkning. Däremot fanns inga signifikanta skillnader gällande 

svarstid. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna vid testning av 

Fonemsegmentering. 

Tabell 4 

Medelvärde (m) och standardavvikelse (SD) för barn med CI och normalhörande barn (NH) 

samt signifikansnivå (p) mellan grupperna på tester av lexikal access 
  CI NH  
 Åk n m SD n m SD p 
Lexikal access         
Kategoribestäm. p. 1-2 4 28,00 0,82 32 28,47 0,76 n.s 
 3 3 27,67 1,53 16 28,50 0,97 n.s 
         
Kategoribestäm.tid(s) 1-2 4 1,29 67,43 32 1,25 157,10 n.s 
 3 3 1,28 71,81 16 1,15 153,17 n.s 
 

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna uppmättes vad gäller lexikal access i testet 

Kategoribestämning, varken i poäng eller i tid. 
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Tabell 5 

Medelvärde (m) och standardavvikelse (SD) för barn med CI och normalhörande barn (NH) 

samt signifikansnivå (p) mellan grupperna på tester av läsförmåga 
  CI NH  
 Åk n m SD n m SD P 
Läsförmåga          
Woodcock  1-2 4 18,00 9,42 33 28,06 5,23 <.05 
 3 3 30,00 5,29 17 33,12 4,26 n.s 
         
Woodcock sem 1-2 4 17,00 12,30 33 28,51 5,18 n.s(<.07) 
 3 3 30,33 4,72 17 33,24 4,24 n.s 
         
TOWRE ord 1-2 4 80,50 26,94 33 81,36 29,58 n.s 
 3 3 119,67 14,74 17 107,06 21,68 n.s 
         
TOWRE nonord 1-2 4 46,00 21,31 33 51,00 21,94 n.s 
 3 3 77,00 7,81 17 69,53 14,00 n.s 
         
TOWRE totalt 1-2 4 126,50 47,95 33 132,36 50,00 n.s 
 3 3 196,67 19,09 17 176,59 33,05 n.s 
         
Ortografiska val 1-2 4 31,25 5,91 33 30,18 5,69 n.s 
 3 3 39,00 1,00 17 35,94 3,47 n.s 
         
Ortografiska inl. 1-2 4 4,75 3,30 33 8,70 2,88 n.s(<.07) 
 3 3 9,67 2,31 17 10,88 1,41 n.s 

Barn med CI i årskurs 1-2 presterade signifikant lägre (p<.05) på läsförståelsetestet, 

Woodcock. De presterade även lägre än normalhörande barn vid semantisk rättning men 

ingen signifikans uppmättes (p<.07). På övriga tester uppmättes ingen signifikant skillnad 

mellan barnen med CI och normalhörande barn. Barnen med CI låg i nivå med normalhörande 

barn vid testning av avkodning, både ortografisk och fonologisk. Barnen med CI i årskurs 3 

presterade något bättre än normalhörande barn på TOWRE. På ortografiska val presterade 

barnen med CI i samtliga årskurser bättre än normalhörande barn.  Vid Ortografisk inlärning 

presterade barnen med CI i årskurs 1-2 lägre än normalhörande barn, skillnaden var inte 

signifikant (p<.07).  

Resultatet visade att barnen med CI presterade i nivå med de normalhörande barnen på 

majoriteten av testen. På Nonordsdiskrimination och Nonordsrepetition presterade barnen 

med CI signifikant lägre än de normalhörande barnen men låg i nivå på test av 

avkodningsförmåga. Barn med CI i årskurs 1-2 presterade signifikant lägre än den 

normalhörande kontrollgruppen på läsförståelsetestet medan barnen i årskurs 3 presterade i 

nivå med normalhörande barn.  
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Testresultat och standardavvikelser för de olika deltesten 

I tabell 6 nedan presenteras resultatet och standardavvikelser (SD) för barnen med CI i årskurs 

1-2. För att lätt kunna jämföra barnens prestation presenteras återigen medelvärde och 

standardavvikelse för normalhörande barn. Värdena för barnen i årskurs 3 presenteras i tabell 

7. 
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Tabell 6 

Testresultat och SD för de olika deltesten hos barn med CI i årskurs 1-2 samt medelvärde och 

standardavvikelse för normalhörande barn (NH). När barnen med CI presterar lägre än NH 

visas det med fetmarkering av SD. 
 NH CI 1 CI 2 CI 3 CI 4 

 M SD Värde SD Värde SD Värde SD Värde SD 

Arbetsminne            

Matrismönster 4,55 1,09 3 1,41 2 2,34 5 0,41 4 0,50 

Nonordsrep – helt 
korrekt % 

55,18 16,14 20,80 2,13 0 3,42 0 3,42 29,2 3,24 

Nonordrep – PCC 85,47 8,01 47,50 4,74 27,5 7,24 37,5 6,00 63,3 2,77 

SCR 12,14 2,18 10 0,98 8,5 1,67 13 0,39 11 0,52 

Lexikal access           

Kategoribestäm.  28,47 0,76 28 0,62 29 0,70 27 1,93 28 0,61 

Fonologi            

Nonordsdisk.  7,79 0,48 2 12,06 3 9,98 4 7,89 6 3,73 

Fonemsegmentering 7,53 1,56 8 0,30 6 0,97 6 0,98 6 0,98 

Läsförmåga            

Woodcock –helt  
korrekta svar 

28 5,18 15 2,05 6 4,22 26 0,38 25 0,57 

Woodcock – 
semantisk korrekta  

28,52 5,18 16 2,42 6 4,35 27 0,29 25 0,68 

TOWRE – ord 81,36 29,48 73 0,28 48 1,13 112 1,04 89 0,26 

TOWRE – nonord 51 21,94 47 0,18 17 1,55 68 0,77 52 0,05 

TOWRE – totalt 132,36 50,00 120 0,25 65 1.35 180 0,95 141 0,17 

Ortografiska val  30,18 5,69 29 0,21 25 0,91 39 1,55 32 0,32 

Ortografisk inlärning 8,70 2,88 4 1,63 1 2,66 9 0,10 5 1,29 

Icke –verbal  
kognition 

          

Blockmönster  ur 
WISC III 

103,68 18,12 85 1,03 85 1,03 100 0,20 138 1,89 
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Samtliga barn med CI i årskurs 1-2 presterade lägre än normalhörande barn på 

Nonordsdiskrimination och Nonordsrepetition. CI 1 presterade på samtliga arbetsminnestest, 

lexikal access, Nonordsdiskrimination, Woodcock, Ortografisk inlärning och Blockmönster 

lägre än normalhörande barn. På de resterande testerna presterade CI 1 åldersadekvat. CI 2 

presterade lägre än normalhörande barn på samtliga tester utom Kategoribestämning, 

Fonemsegmentering och Ortografiska val. CI 3 presterade i nivå med normalhörande barn på 

samtliga test utom på Nonordsrepetition, Kategoribestämning och Nonordsdiskrimination. 

Även CI 4 presterade i nivå med normalhörande barn på de flesta testerna med undantag av 

Nonordsrepetition, Nonordsdiskrimination och Ortografisk inlärning. 



 20 

Tabell 7 

Testresultat och SD för de olika deltesten hos barn med CI i årskurs 3 samt medelvärde och 

standardavvikelse för normalhörande barn (NH). När barnen med CI presterar lägre än NH 

visas det med fetmarkering av SD. 

 
 NH CI 5 CI 6 CI 7 

 m SD Värde SD Värde SD Värde SD 

Arbetsminne         

Matrismönster 5 1 5 0 6 1 5 0 

Nonordsrep – helt 
korrekt % 

58,34 9,86 - - 16,7 4,22 0 5,91 

Nonordrep – PCC 88,29 4,33 - - 68,3 4,62 60 6,53 

SCR 12,65 2,23 10,5 0,96 12 0,29 14 0,61 

Lexikal access         

Kategoribestäm. 28,5 0,97 26 2,07 28 0,52 29 0,52 

Fonologi         

Nonordsdisk.  7,88 0,33 4 11,76 6 5,70 7 2,67 

Fonemsegmentering 7,69 1,58 7 0,43 6 1,07 9 0,83 

Läsförmåga         

Woodcock – korrekta 
svar 

33,12 4,26 24 2,14 32 0,26 34 0,23 

Woodcock – semantisk 
korrekta  

33,24 4,24 25 1,95 32 0,29 34 0,18 

TOWRE – ord 107,06 21,68 131 1,09 125 0,83 103 0,18 

TOWRE – nonord 69,53 14,00 73 0,24 86 1,18 72 0,18 

TOWRE – totalt 176,59 33,05 204 0,83 211 1,04 175 0,03 

Ortografiska val  35,94 3,47 40 1,17 38 0,59 39 0,88 

Ortografisk inlärning 10,88 1,41 11 0,09 11 0,09 1 2,74 

Icke-verbal  kognition         

Blockmönster ur WISC 
III 

94,4 22,02 69 1,15 123 1,30 138 1,98 
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Samtliga barn i årskurs 3 presterade lägre än normalhörande barn på Nonordsdiskrimination 

och på Nonordsrepetition, resultat från CI 5 uteblev på Nonordsrepetition. CI 5 presterade i 

nivå med normalhörande barn på alla tester utom Kategoribestämning, 

Nonordsdiskrimination, Woodcock och Blockmönster. CI 6 presterade i nivå med 

normalhörande barn på samtliga test med undantag av Nonordsrepetition, 

Nonordsdiskrimination och Fonemsegmentering. Även CI 7 presterade i nivå med 

normalhörande barn på de flesta deltest utom Nonordsrepetition, Nonordsdiskrimination och 

Ortografisk inlärning.  

 

Läsförmåga, arbetsminne och fonologiska färdigheter  

Ett samband uppmärksammades hos barnen med CI mellan det visuospatiala 

arbetsminnestestet, Matrismönster, och följande test: Woodcock, TOWRE ord, TOWRE 

nonord och Ortografisk inlärning. Vid rangordning observerades ett möjligt samband mellan 

det komplexa arbetsminnestestet, SCR, och läsförståelsetestet, Woodcock.  

Hos normalhörande barn korrelerade Matrismönster med samtliga test av läsförmåga. 

Fonemsegmentering korrelerade med Ortografiska val, TOWRE ord och TOWRE nonord. 

Hos normalhörande barn korrelerade SCR med TOWRE ord och TOWRE nonord. 

Rangordning av prestationerna inom gruppen barn med CI visade att det inte fanns någon 

stark relation mellan fonologiska färdigheter och avkodningsförmåga hos barnen med CI. 

Dock fanns det samband mellan läsförståelsetestet, Woodcock, och det fonologiska testet 

Nonordsdiskrimination. CI 1 presterade lägst av barnen med CI på Nonordsdiskrimination 

och presterade lägre (12,06 SD) än normalhörande barn i genomsnitt. CI 1 presterade även 

lägre (2,05 SD) än normalhörande barn på läsförståelsetestet. Däremot presterade CI 1 det 

högsta resultatet på Nonordsrepetition, men med ett lägre (2,13 SD) resultat än 

normalhörande barn. CI 7 presterade lägst av barnen med CI på Nonordsrepetition (5,91 SD 

sämre än normalhörande) men presterade i nivå med normalhörande barn på nonords- och 

ordavkodning samt läsförståelsetestet. CI 5 och CI 3 presterade i genomsnitt bäst på 

avkodning men hade näst respektive fjärde lägst resultat på Nonordsdiskrimination. På 

Nonordsrepetition uteblev svar för CI 5 medan CI 3 hade det tredje lägsta resultatet.  

Korrelation mellan läsförmåga och fonologisk förmåga hos normalhörande barn 

beräknades med Spearmans rangkorrelationskoefficient och visade att samtliga 
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avkodningstester korrelerar med Nonordsrepetition medan Nonordsdiskrimination korrelerar 

med Ortografiska val, Ortografisk inlärning och TOWRE nonord. 

 

Läsförmåga och fonologisk produktion  

I tabell 8 presenteras resultatet för Fonemtestet hos barn med CI. Helt korrekta ord samt 

korrekta konsonanter återges i procent.  

Tabell 8 
Resultat från Fonemtestet hos barn med CI 
 CI 1 CI 2 CI 3 CI 4 CI 5 CI 6 CI 7 

Helt korrekta ord % 82.5 67.2 90.0 97.0 86.2 100 100 

Korrekta konsonanter % 88.7 83.6 97.0 100 97.7 100 100 

 

Vid analys av Fonemtestet uppmärksammades att det vanligaste felet var utelämning av 

finalkonsonant men att även substitutioner förekom. CI 1 utelämnade  /r/ och /d/ finalt vid 

produktion av vissa ord. CI 1 gjorde substitutioner och ersatte då /r/ med  /j/, det här sågs 

initial, medialt och finalt. CI 2 utelämnade konsonanter finalt, främst  /r/ men också  /l/,  /n/ 

och  /t/. Utelämning av konsonant i medial position förekom vid ett tillfälle. CI 2 gjorde även 

substitutioner då /r/ ersattes med /j/, /t/ med /h/ samt ersatte /n/ med /l/ eller /m/. CI 2 ersatte 

vokalen /a/ med /I/. CI 5 gjorde utelämning endast en gång på ordet ballonger, där sista 

stavelsen utelämnades. CI 5 gjorde få substitutioner, men ersatte bland annat /Ө/ med /œ/. CI 

6 uttalar alla orden i Fonemtestet korrekt. Analys för CI 3, CI 4 och CI 7 saknas. 

I tabell 9 presenteras rangordning av fonologisk produktion (Fonemtestet), Läsförståelse 

(Woodcock), avkodning (samtliga avkodningstest) och en totalrangordning av läsförmåga. 

Barnens prestation inom vardera test rangordnades. Det barn som presterade bäst fick nummer 

1 och den med lägst resultat fick nummer 7.  
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Tabell 9 
Rangordning av fonologisk produktion, läsförståelse, avkodningsförmåga och läsförmåga hos 
barn med CI 

 

Ett samband mellan fonologisk produktion och läsförståelse uppmärksammandes. Mellan 

fonologisk produktion och de fyra avkodningstesterna fanns en tendens till samband, dock 

presterade CI 5 bäst på avkodningstesterna men presterade tredje sämst på Fonemtestet och CI 

7 presterade i topp på Fonemtestet men tredje sämst på avkodningstesterna. Visst samband 

mellan fonologisk produktion och total läsförmåga uppmärksammades. CI 6 hade bäst 

läsförmåga och presterade bland de bästa på Fonemtestet. CI 1 och CI 2 presterade på både 

läsförmåga och Fonemtestet näst lägst respektive lägst. En korrelationsanalys med Spearmans 

rho visade på tendens till korrelation mellan fonologisk produktion och total läsförmåga, 

r=.61, p=.07.  Samband mellan total läsförmåga och fonologisk produktion visas i figur 1.  

 

 

Rangordning 

 Fon.produktion Läsförståelse Avkodning Läsförmåga 

CI 1 6 5 6 6 

CI 2 7 7 7 7 

CI 3 4 3 3 2 

CI 4 3 4 4 5 

CI 5 5 6 1 3 

CI 6 1.5 2 2 1 

CI 7 1.5 1 5 4 
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Figur 1. Samband mellan total läsförmåga och fonologisk produktion hos barn med CI.  
 

Läsförmåga och övriga bakgrundvariabler 

Rangordning av resultaten för läsförmågor samt bakgrundsvariabler hos barnen med CI 

presenteras nedan i tabell 10.  

Tabell 10 
Bakgrundsvariabler och rangordning av läsförmågor hos barn med CI 

 Im- 
plantats- 

ålder 

Kommun-
ikation 

Talupp-
fattning 

Läsförståelse 

Rangordning 

Avkodning  

Rangordning 

Totalran-
gordning 

    Woodcock Ort. inl. Ort. val TOWRE 
non 

TOWRE 
ord 

Läsning 

CI 1 1;8 Tal 96% 5 5 6 6 5 6 

CI 2 2;9 Tal(+TSS) 64% 7 6 7 7 7 7 

CI 3 2;0 Tal+tecken 60% 3 1 1 2 6 2 

CI 4 1;9 Tal 88% 4 4 5 5 3 5 

CI 5 3;9 Tal+t.språk 64% 6 2,5 2 3 1 3 

CI 6 2;5 Tal(+t.språk) 80% 2 2,5 4 1 2 1 

CI 7 2;2 Tal+tecken 78% 1 7 3 4 4 4 

          

Vid analys av bakgrundsvariabler (implantatsålder, kommunikationssätt, taluppfattningsnivå) 

hos barn med CI uppmärksammades inget tydligt samband mellan läsförståelse eller 

avkodningsförmåga. CI 1 som fick sitt implantat tidigast, hade bäst taluppfattningsnivå och 
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använde endast tal som kommunikationssätt presterade näst respektive tredje lägst på testerna 

rörande avkodningsförmåga och läsförståelse. CI 5 som fick sitt implantat sist och var en av 

dem med lägst taluppfattningsnivå presterade i topp på avkodningstesterna men näst lägst på 

läsförståelsetestet. Summan på totalrangordningen visade att CI 3 och CI 6 hade bäst 

läsförmåga av barnen med CI. CI 3 fick sitt implantat vid två års ålder, hade den lägsta 

taluppfattningsnivån och var ett av två barn i studien som gick i hörselklass. CI 6 fick sitt 

implantat vid 2;5 års ålder, hade tredje högsta taluppfattningsnivån och gick i integrerad klass. 

 

Diskussion  
Resultatdiskussion 

Läsförmåga och arbetsminne 

Barnen med CI presterade som grupp i nivå med normalhörande barn på visuospatialt och 

komplext arbetsminne medan de hade ett signifikant sämre fonologiskt arbetsminne. Även 

tidigare studier (Wass, 2009; Spencer & Tomblin, 2009) har visat att barn med CI presterar 

likvärdigt med normalhörande barn på visuospatialt arbetsminne. Barn med CI har ingen 

visuell nedsättning, vilket innebär att de borde ha ett visuellt arbetsminne i nivå med 

normalhörande barnen. Normalhörande barn kan använda sig av andra strategier än barn med 

CI, till exempel verbalt stöd för visuospatialt arbetsminne. Då barnen med CI har ett 

åldersadekvat visuospatialt arbetsminne kan det innebära att barnen med CI inte förlitar sig på 

verbalt stöd för visuospatialt arbetsminne i samma utsträckning som normalhörande barn gör.  

Ett samband mellan det visuospatiala arbetsminnet och avkodning samt läsförståelse 

uppmärksammandes både hos barnen med CI och normalhörande barn. Läsning ställer höga 

krav på det visuospatiala arbetsminnet. Det visuospatiala arbetsminnet behövs för att känna 

igen det visuella mönstret av bokstäver (Gathercole Packiam Alloway, Willis & Adams, 

2006). Om det visuella arbetsminnet har begränsad kapacitet att kvarhålla information om 

visuella mönster kan svårigheter att läsa uppstå då bokstäverna blir svåra att komma ihåg och 

särskilja.  

Resultatet beträffande komplext arbetsminne i föreliggande studie skiljer sig från tidigare 

studier (Pisoni & Cleary 2003, Wass, 2009) som har visat att barn med CI presterar lägre än 

normalhörande barn. Att barnen med CI i tidigare studier hade ett sämre komplext 

arbetsminne kan bero på att deras specifika svårigheter med auditiv perception kan ha 

påverkat det komplexa arbetsminnet i större grad än hos barnen i föreliggande studie, vilket i 

sin tur kan bero på vilka tester som använts. I det komplexa arbetsminnet medverkar den 
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centrala exekutiven i högre grad än vid bearbetning i det fonologiska arbetsminnet. Något 

som kan förklara varför barnen med CI i föreliggande studie hade ett åldersadekvat komplext 

arbetsminne, trots brister i det fonologiska arbetsminnet. I studien framkom att det fanns ett 

samband mellan läsförståelse och det komplexa arbetsminnet. Läsförståelse innebär en 

komplex kognitiv process som innefattar fler delar än enbart avkodning (Høien och Lundberg 

(1999), vilket kan förklara varför barnen med bra komplext arbetsminne även hade bra 

läsförståelse och barn med sämre komplext arbetsminne hade sämre läsförståelse. Läsning 

ställer krav på arbetsminnet både vad gäller uppmärksamhet och inhämtning av information 

från centralexekutiven (Gathercole & Pickering, 2000). För att känna igen och lära sig nya ord 

krävs att informationsbearbetningen i arbetsminnet är utvecklat (Pisoni & Cleary, 2003).  

Barn med CI har levt en tid utan fullständig auditiv stimulans och tidig frånvaro av den 

auditiva stimulansen kan ha påverkat det fonologiska arbetsminnet. Både effektiviteten och 

hastigheten att bearbeta fonologisk information i arbetsminnet kan därför vara nedsatt hos 

barnen med CI. Höruppfattningen är inte lika nyanserat i ett cochleaimplantat och 

ljudsignalerna uppfattas annorlunda. De annorlunda ljudsignalerna påverkar troligen den 

fonologiska bearbetningen i det fonologiska arbetsminnet.  

 

Läsförmåga och fonologiska färdigheter 

Att barnen med CI hade en lägre fonologisk förmåga var inte oväntat. Även tidigare studier 

(Spencer & Tomblin, 2009; Wass, 2009) har visat att barn med CI presterar lägre än 

normalhörande barn på tester som berör fonologisk färdighet. Brist på tidig auditiv stimulans 

kan leda till avvikande kognitiv och språklig bearbetning till följd av möjlig omorganisering i 

hjärnan (Pisoni, et. al., 2007). Detta kan förklara varför barnen med CI har sämre fonologiska 

färdigheter. De fonologiska detaljerna i språket blir inte lika tydliga med ett implantat och 

språkljuden blir då svåra att urskilja. Barnen med CI hade även sämre fonologiskt 

arbetsminnet vilket kan ha påverkat resultatet på fonologiska färdigheter eftersom 

arbetsminnet är betydelsefullt för att kunna utveckla de fonologiska representationerna 

(Baddeley, 2003).  

Trots att barnen med CI hade sämre fonologisk förmåga än de normalhörande barnen låg 

de i nivå med normalhörande barn på avkodningsförmåga. Vissa av barnen med CI hade till 

och med lite bättre avkodningsförmåga än de normalhörande barnen trots sina brister i 

fonologiska färdigheter. Ett exempel är CI 5 som på testet Nonordsdiskrimination låg 12,06 

SD under normalhörande barns genomsnittliga prestation men på samtliga avkodningstester 

låg i nivå med eller 1 SD över normalhörande barns generella prestation. Resultaten indikerar 
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att barnen med CI utvecklar en avkodningsförmåga i nivå med normalhörande barn trots 

brister i fonologiska färdigheter. Barnen med CI har uppnått den fonologiska medvetenhet 

som krävs för att koppla grafem till fonem, vilket resultaten från TOWRE nonord tyder på. 

För att avkoda nonord krävs en fonologisk avkodningsstrategi då orden inte känns igen sedan 

tidigare. Vid ordläsning däremot skulle barnen med CI kunna använda en ortografisk 

avkodning där ord känns igen som helheter eller ”bilder” utan att analyseras som enstaka 

fonem. Vid jämförelse på gruppnivå var barnen med CI bättre än de normalhörande barnen på 

Ortografiska val. Tre av barnen med CI var även bättre på TOWRE. Hos barnen med CI sågs 

inget samband mellan fonologiska färdigheter och avkodningsförmåga. Barnen med CI 

använder sig kanske av ortografisk avkodningsstrategi i högre utsträckning än normalhörande 

barn. Möjligen kompenserar de ortografiska färdigheterna för de svaga fonologiska 

färdigheterna (Lyxell et al., 2009). Det visuella stödet vid läsning kan ha större betydelse för 

barn med CI. 

Samband mellan fonologiska färdigheter och läsförståelse uppmärksammades, de barn som 

presterade lågt på Nonordsdiskrimination hade även generell låg läsförståelse. Liknande 

resultat har setts i tidigare studier (Swanson, Xinhua & Jerman, 2009; Wass, 2009). Barnen 

med CI som gick i årskurs 3 hade generellt en läsförståelse i nivå med normalhörande barn 

medan barnen i årskurs 1-2 generellt hade en lägre läsförståelse än normalhörande barn. 

Resultatet kan bero på utvecklingsfaktorer där barnen med CI utvecklar bättre läsförståelse 

över tid och senare uppnår en åldersadekvat nivå. Barnen med CI i årskurs 3 har haft längre 

tid att ta igen den språkförsening som en hörselnedsättning kan leda till och ligger därför i 

nivå med normalhörande barn. Det är intressant att barn med CI kan utveckla läs- och 

skrivförmågor likvärdigt med normalhörande barn trots sina reducerade fonologiska 

färdigheter. I en top-down-modell av läsning anses att barn tar hjälp av den kunskap de har 

om språket och världen för att identifiera enskilda ord. Läsförståelse kan underlätta 

avkodningen genom att barnet kan avkoda okända ord med hjälp av kontexten ordet står i. Det 

här gäller då barnen läser en sammanhängande text och inte enstaka ord. När det kommer till 

barn med fonologiska svårigheter är inte en bottom-up metod att föredra (Magnusson et al., 

2008). Det uppmättes färre samband hos barnen med CI mellan kognitiva förmågor och 

läsning än hos normalhörande barn. Barnen med CI hade god läsförmåga men på grund av 

brister i fonologin förlitar de sig möjligen inte på den fonologiska strategin i samma grad som 

normalhörande barn vid läsning.  
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Läsförmåga och fonologisk produktion  

Barn med CI kan ha reducerad fonologisk produktion, eftersom problem med fonologisk 

perception kan resultera i problem med fonologisk produktion (Nijland, 2009). Barnen i 

föreliggande studie uppvisade tecken på reducerad produktion. CI 1 utelämnade konsonanter i 

final position, CI 2 utelämnande konsonanter främst i final position men även medialt. Även 

tidigare studier (Baudonck et al., 2010) har visat att barn med CI har problem med främst 

finala konsonanter. Att det främst var finala konsonanter som utelämnades kan bero på 

svårigheter att uppfatta ljuden i slutet av ord i större utsträckning än initialt av ord. Både CI 1 

och CI 2 ersatte /r/ med /j/, en försvagning som kan ses i barns tidiga uttalsutveckling. Hos 

normalhörande barn brukar fonemförrådet vara färdigställt vid fyra till sju års ålder 

(Nettelbladt, 2007c). På grund av den nedsatta hörseln hos barn med CI kan denna 

förenklingsprocess kvarstå även efter sju års ålder. En tidig auditiv perceptionsstörning kan 

förorsaka fonologiska problem senare även när perceptionsstörningen är löst (Bishop, 1997). 

CI 2 substituerade /n/ med /l/ och /m/. Att barn med CI ersätter den alveolarnasala 

konsonanten /n/ med den bilabiala /m/ sågs även av Baudonck et al. (2010). Framåtflyttning 

är en förenklingsprocess som även kan ses hos barn med språkstörning (Nettelbladt, 2007b). 

CI 2 och CI 5 förväxlade även vokalljud, CI 2 ersatte /a/ med /I/ och CI 5 ersatte /Ө/ med /œ/. 

Det här kan bero på att /a/ och /Ө/ har hög frekvens och låg intensitetsnivå (Dawson et al., 

1995) och kan därmed vara svåra att uppfatta.  

Det fanns en tendens till korrelation mellan total läsförmåga och fonologisk produktion. 

Vid rangordning visades starkast samband mellan fonologisk produktion och läsförståelse. 

Även tidigare studier (Spencer & Oleson, 2008) har visat att tidig talperception och 

talproduktion resulterar i bättre läsförmåga. Som nämnts tidigare kan det vara så att barnen 

med CI förlitar sig på annat än fonologiska färdigheter för avkodning och därför uppstår 

svagare samband. Tendens till samband mellan fonologisk produktion och 

avkodningsförmåga kunde dock ses vid rangordning, vilket kan tyda på att de med bättre 

fonologisk produktion även är säkrare i sin avkodning. Om ett barn är osäker på uttalet av ljud 

visas detta även vid högläsning, till exempel vid TOWRE där poäng sätts för rätt lästa ord. CI 

2 var den av barnen med CI som gjorde flest utelämningar och substitutioner och hade även 

den lägsta läsförmågan.  

Att det uppstår ett starkare samband mellan fonologisk produktion och läsförståelse kan 

möjligen bero på att läsförståelsetestet även återspeglar en bristande avkodningsfärdighet som 

inte ringas in av avkodningstesterna. Resultatet kan tyda på att barnen som hade sämre 
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fonologisk produktion även hade en nedsatt fonologisk perception, vilket i sin tur påverkar 

läsförmågan. Att inte en tydligare korrelation uppstår mellan fonologisk produktion och 

läsförmåga kan bero det låga deltagarantalet i föreliggande studie. Då det är svårare att få 

korrelation om deltagarantalet är lågt.  

 

Läsförmåga och lexikal access  

Vid jämförelse på gruppnivå mellan barn med CI och normalhörande barn på lexikal access 

uppmättes ingen signifikant skillnad. Resultatet är inte i enighet med tidigare studier (Pisoni 

& Cleary, 2003; Wass, 2009) som har visat att barn med CI har en sämre lexikal 

accessförmåga än normalhörande barn. Då enbart ett test användes vid testning av lexikal 

access bör resultatet tolkas med försiktighet. På individnivå framkom att barnet med sämst 

lexikal accessförmåga även hade en låg läsförståelse. Barnet som hade bäst läsförståelse hade 

även god lexikal accessförmåga vilket tyder på visst samband. Läsförståelsen påverkas av 

läsarens ordförråd, en förutsättning för att förstå text är att läsaren har ett bra ordförråd för att 

kunna förstå orden i texten (Høien och Lundberg, 1999). En annan tänkbar tolkning till 

sambandet är att de barn som har god läsförmåga läser mer och därmed påverkar utökandet av 

ordförrådet.  

 

Läsförmåga och övriga bakgrundsvariabler  

Implantatsålder, kommunikationssätt eller taluppfattningsnivå visade sig inte tydligt påverka 

barnens läsförståelse eller avkodningsförmåga. CI 3 och CI 6 hade bäst läsförmåga enligt den 

totala rangordningen. Båda barnen fick sina implantat vid två års ålder, CI 3 hade lägst 

taluppfattningsnivå och var ett av två barn som gick i en hörselklass. CI 6 hade tredje högsta 

taluppfattningsnivå och gick i integrerad klass. Tidigare studier (Spencer et al., 2003; Wass, 

2009) har visat att tidig implantation resulterar i bättre läsförmåga, samt att de barn som 

använder verbal kommunikation i hemmet och i skola utvecklar en bättre läsförmåga. CI 1 

fick sitt implantat tidigast, hade bäst taluppfattningsnivå och gick i integrerad klass samt hade 

tal som enda kommunikationsmedel, men vid den totala rangordningen visade CI 1 den näst 

lägsta läsförmågan. Att CI 6 presterade bättre kan ha att göra med att läsförmåga samt 

språkliga och kognitiva förmågor utvecklas över tid. CI 6 hade haft sitt CI en längre tid än CI 

1 eftersom CI 6 var cirka två år äldre. Det finns även andra bakgrundsfaktorer än de som 

analyserats som kan påverka barns läsutveckling. En faktor som spelar stor roll är hur mycket 

exponering av språklig stimulans och lästräning barnen fått. Även omgivningens 

förväntningar på barnet kan påverka barnets läsutveckling. 
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Att tidigare studier har visat på att tidig implantation ofta resulterar i bättre läsförmåga kan 

inte fullt appliceras i föreliggande studie. Alla, utom ett barn, fick sitt implantat före tre års 

ålder, vilket enligt tidigare studier anses vara en tidig implantationsålder. Möjligen kan detta 

förklara varför samband mellan läsförmåga och implantatsålder inte uppstod i föreliggande 

studie. Barnen med CI presterade generellt i nivå med normalhörande barn på läsförmåga, 

vilket indikerar att barn som får tidigt implantat kan utveckla god läsförmåga trots sitt 

implantat.  

 

Metoddiskussion 

Deltagare 

Barn med CI är en liten och heterogen grupp och bakgrundsfaktorer såsom ålder för implantat 

samt taluppfattningsnivå påverkar barnens prestationer i olika grad, vilket gör det svårt att 

uttala sig om gruppen som helhet. Flera av barnen har tidigare deltagit i liknande studier, 

vilket kan betyda att de har testats med samma eller liknande tester tidigare. Flera potentiella 

deltagare tackade nej eftersom de ansåg att de deltagit i flera studier tidigare. 

 

Material 

Fördelen med testen från SIPS är att de utförs på samma sätt, eftersom det är ett datorbaserat 

test. Testen Fonemsegmentering och SCR har ett högt tempo där några av barnen inte klarade 

av att besvara uppgifterna innan nästa uppgift kom. De fick heller inte möjlighet att lyssna på 

uppgifterna flera gånger. Även Nonordsrepetition i SIPS, som testar fonologiskt arbetsminne, 

var svårt för barnen med CI. Barnen upplevdes vara obekväma i situationen att upprepa 

nonord. Testet ställer höga krav på barnens auditiva perception, vilket gör att resultatet kan 

påverkas av deltagarnas nedsatta auditiva förmåga och inte återspeglar barnens fonologiska 

arbetsminneskapacitet på samma sätt som för normalhörande barn.   

Orden i testen Nonordsrepetition och Nonordsdiskrimination presenteras och introduceras 

för barnen som ”låtsasord”. Eventuellt har barnen med teckenspråk som främsta språk svårt 

att förstå innebörden av ett låtsasord, då det kanske inte är ett vanligt fenomen att konstruera 

låtsasord på teckenspråk. En faktor som möjligen påverkade förståelsen för instruktionerna till 

testen. Vid behov har testledarna utvecklat förklaringen av nonord för barnen.  

För att försäkra sig om att deltagarna inte hade intellektuell nedsättning gjordes 

Blockmönstret ur WISC III. Det kan vara svårt att generalisera barnens faktiska kognitiva 

nivå eftersom blockmönstret bara är ett deltest ur ett testbatteri. Önskvärt hade varit att testa 

med ytterligare test för att få en mer rättvis helhetsbild av barnens icke-verbala kognition. För 
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att minska tidsåtgången vid testgenomförandet valdes endast Blockmönstret som är det test 

med högst korrelation med WISC III.  

Svårighetsnivåerna på läsförståelsetestet Woodcock är ojämna och blir plötsligt väldigt 

svåra. Troligen hade en mer jämn stegvis ökande svårighetsgrad gett en mer nyanserad bild av 

barnens läsförståelse. Det faktum att Woodcock inte är normerat på svenska barn gör att testet 

kanske inte är optimalt för att testa svenska barns läsförståelse.  

 

Slutsats 

Barnen med CI låg som grupp i nivå med normalhörande barn på majoriteten av de 

undersökta förmågorna. En trend som kan ses i föreliggande studie var att barn med CI hade 

en sämre fonologisk förmåga än normalhörande barn. Trots en reducerad fonologisk förmåga 

hade barnen med CI generellt en avkodningsförmåga i nivå med normalhörande barn. Barnen 

med CI i årskurs 3 hade en läsförståelse i nivå med de normalhörande barnen medan barnen 

med CI i årskurs 1-2 hade signifikant lägre läsförståelse än de normalhörande barnen. Det kan 

bero på att läsförståelsen utvecklas och att barnen med CI kommer ifatt senare och uppnår en 

åldersadekvat läsförståelse runt årskurs 3. Föreliggande studie uppmärksammade att barn med 

CI som hade nedsatt fonologisk produktion även hade sämre läsförmåga. Resultatet från 

föreliggande studie indikerar att bakgrundvariabler så som implantatsålder, 

taluppfattningsnivå samt kommunikationssätt inte påverkade läsförmågan i någon hög grad. 

Resultatet visar att barn med CI generellt utvecklar en läsförmåga i nivå med normalhörande 

barn.  

 

Framtida studier 

Alla barn i föreliggande studie har fått sitt implantat relativt tidigt. Det skulle vara av intresse 

att se huruvida det föreligger några skillnader i fonologiska färdigheter samt läsförmåga hos 

barn med CI som fått sitt implantat tidigt respektive sent. En uppföljning av barnen i årskurs 

1-2 skulle vara intressant för att se om deras läsförståelse i framtiden skulle hamna i nivå med 

normalhörande barn.  
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Logopedprogrammet 
Linköpings Universitet 
 
 

Hej! 

Vi är två studenter, Emma Frejd och Elin Magnusson, som studerar på Logopedprogrammet 
vid Hälsouniversitet i Linköping.  Under våren kommer vi att skriva vår magisteruppsats om 
barn med CI.  Syftet med studien är att studera läsförmåga, språkliga förmågor och minne . 
Detta innebär att barnet kommer genomföra tester av dessa förmågor tillsammans med en till 
två testledare (undertecknade). Själva testningen genomförs vid ett till två tillfällen på max 40 
minuter per gång och genomförs i ett enskilt rum på barnets skola.  

 

Studien syftar till att skapa intresse och utöka kunskap inom ämnet.  Om Ni är intresserade av 
att vara med kommer vi att kontakta barnets skola för att komma överens om tid och plats. 
För att Ni ska kunna delta i vår studie behöver vi Ert skriftliga medgivande. Om Ni godkänner 
att delta skulle vi också vilja ta del av information i barnets journal som rör följande aspekter: 
hur länge barnet varit dövt innan CI, hur länge barnet haft CI, vilja typ av CI barnet har, 
implantationsålder och barnets hörselförmåga med CI. Resultatet från testningen kommer att 
behandlas konfidentiellt och materialet kommer avidentifieras. Medverkan i studien är 
frivillig och kan när som helst avbrytas.  Ni har självklart rätt att tacka nej till deltagande utan 
motivering och det kommer inte att få konsekvenser för Er fortsatta kontakter med 
hörselvården.  

Projektet är godkänt av den regionala etikprövningsnämnden i Linköping, diarienummer: 
67/06. 

 

Vi svarar gärna på frågor angående studien 

Emma Frejd   Elin Magnusson 
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Vi har läst ovanstående information och vill delta i studien. Vi är medvetna om att Vi när som 
helst kan avbryta undersökningen.  
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Detta medgivande skickas i det medföljande svarskuvertet. 

Tack för er medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 


