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Pragmatic Ability in Children with Cochlear Implants 

 

Abstract 

 

A cochlear implant (CI) is a hearing device that makes it possible for individuals who are deaf 

or has a severe hearing impairment to receive auditory information and develop spoken 

language. The pragmatic ability may be affected. In short, pragmatics may be described as the 

study of language use in social contexts. Pragmatic ability can be seen as the result of the 

individual‟s behavior as well as the underlying causes.  

 

The aim of the present study was to describe the pragmatic ability in children with CI. An 

approach inspired by Conversation Analysis (CA) was used in order to highlight the various 

phenomena that occurred in the interaction. 

 

Seven children with CI participated in the study, five girls and two boys. Each conversation 

consisted of either a child with CI interacting with a peer, or a child with CI interacting with a 

parent or a teacher. A total of 14 conversations were analyzed and phenomena relevant to the 

study were examined. To gather further information regarding the children‟s communicative 

behavior, Children’s Communication Checklist was filled in by parents and teachers.  

 

The children who participated in the study constitute a heterogeneous group and there was no 

clear pattern when it comes to hearing-impairment and pragmatic ability. The result showed 

that children with CI used both specific and non-specific requests for clarification.  It seems 

as if intelligibility on the sentence level may reflect how efficient the interaction turns out, as 

the children with high intelligibility were the ones who managed to solve misunderstandings 

the best in the conversations. Furthermore, the result demonstrated that the adult participants 

used a higher rate of specific requests for clarification in contrast to children with CI.  

 

Keywords: children with cochlear implants, conversation analysis, CCC, pragmatics 

 

 



Sammanfattning 

 

Ett cochleaimplantat (CI) är ett hjälpmedel som gör att personer med grav hörselnedsättning 

eller personer som är döva får möjlighet att höra och utveckla talat språk. Den pragmatiska 

förmågan kan vara påverkad. Pragmatik kan i stort betecknas som studiet av språkanvändning 

i interaktion och pragmatisk förmåga kan beskrivas som ett resultat av individens beteende 

samt bakomliggande orsaker.  

 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva pragmatisk förmåga hos barn med CI. Ett 

arbetssätt inspirerat av Conversation Analysis (CA) har använts för att belysa fenomen som 

förekom i interaktionen. 

 

I studien deltog sju barn med CI, varav fem flickor och två pojkar. Deltagarna videofilmades 

när de interagerade med en jämnårig kamrat, respektive en person ur förskolepersonalen eller 

en förälder. Totalt 14 samtal analyserades och för studien relevanta fenomen belystes. För att 

inhämta kompletterande information kring barnens samspelsförmåga fylldes Children’s 

Communication Checklist i av föräldrar och personal.  

 

Barnen som deltog i studien är en heterogen grupp. Vidare ses inga entydiga mönster vad 

gäller hörselnedsättning och pragmatiska förmågor. I studien visades att barn med CI 

använder sig av både generella och specifika begäran om förtydligande. Förståelighet på 

meningsnivå tycks avspegla hur effektivt samspelet fortskrider då de barn som har hög 

förståelighet är de som har färre begäranden om förtydligande i samtal. Vidare visar resultaten 

att de vuxna samtalsdeltagarna använder fler andel specifika begäran om förtydligande i 

jämförelse med barn med CI.   

 

 

 

Nyckelord: barn med cochleaimplantat, samtalsanalys, CCC, pragmatik 
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Inledning 

 

I Sverige föds varje år ca 200 barn med hörselnedsättning (HRF, 2010). I en del fall leder 

hörselnedsättningen till att barnet blir en kandidat till att få cochleaimplantat (CI). Totalt har 

628 barn under 18 år opererats fram till år 2009. Under år 2009 opererades 78 barn och 

ungdomar för cochleaimplantat (Barnplantorna, 2010). Även om CI ger möjligheter att 

uppfatta och utveckla talat språk, kan barn med CI ha svårt att uppfatta tillräckligt med auditiv 

information som krävs för att utveckla talat språk med samma effektivitet som normalhörande 

barn (Nicholas & Geers, 2003). Sekundärt kan dessa svårigheter inom tal och hörsel försvåra 

interaktionen med andra (Ibertsson, 2009). Conversation Analysis (CA) är en metod som kan 

användas för att belysa kommunikativ förmåga (Perkins, 2005). Få studier har fokuserat på 

hur barn med CI hanterar interaktion med andra (Ibertsson, Hansson, Mäki-Torkko, Willstedt-

Svensson & Sahlén, 2008) och det är därför av intresse att undersöka hur barn med CI 

interagerar med sin omgivning. 

Bakgrund 

 

Cochleaimplantat 

 

Ett cochleaimplantat är ett hjälpmedel som, via elektrisk stimulans av hörselnerven, kan 

möjliggöra för personer med grav hörselnedsättning eller personer som är döva, att uppfatta 

ljud och utveckla talat språk. Implantatet består av yttre och inre delar. De yttre innefattar en 

mikrofon, en talprocessor och en sändare. De inre delarna utgörs av en mottagare samt en 

elektrod som opereras in i cochlean. Funktionen består i att mikrofonen, som sätts bakom örat, 

tar emot ljud som i sin tur skickas vidare till en processor som kodar ljudet. Därifrån går 

signalen vidare till en sändare som förmedlar radiovågor till den inopererade mottagaren. 

Mottagaren har till uppgift att sända elektriska signaler via elektroden till cochlean där 

signalerna retar hörselnerven för att slutligen registreras i hörselbarken. Därmed kringgås de 

skadade eller saknade hårceller i cochlean som normalt har till uppgift att vidareförmedla 

ljudstimuli (Wilkinson, Fayad & Luxford, 2009). 

Barn med grav hörselnedsättning får efter implantation av CI en snabb förbättring vad gäller 

auditiv perception (McConkey Robbins, Burton Koch, Osberger, Zimmerman-Phillips & 

Kishon-Rabin, 2004). Ett barn som fått CI inkopplat uppnår dock inte en hörsel som är 



2 

 

jämförbar med hörseln hos ett normalhörande barn. Den ger dock en grundläggande 

förutsättning för att kunna tillägna sig talat språk (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004).  

 

Kommunikation och interaktion 

 

Pragmatik 

 

Pragmatik kan generellt definieras som studiet av språkanvändning i sociala sammanhang. 

Det finns dock tre dominerande synsätt med olika idéer kring hur pragmatik skall beskrivas i 

förhållande till andra språkliga områden. Den första teoribildningen karaktäriserar språkets 

struktur i termer av fonologi, syntax och semantik medan pragmatik ses som studiet av 

användningen av dessa strukturella element. Inom den andra skolan görs en åtskillnad mellan 

struktur och språkanvändning och pragmatik ses som en beskrivning av hur dessa förhåller sig 

till varandra. Med andra ord definieras pragmatik här som studiet av vilka principer och regler 

som styr förhållandet mellan språkets struktur och språkanvändning. Den tredje skolan ser 

pragmatik som ett språkligt område i likhet med syntax, semantik och fonologi (McTear & 

Conti-Ramsden, 2002; Perkins, 2005). 

 

Perkins har utvecklat den emergenta pragmatiken och inom detta synsätt betraktas inte 

pragmatiken som en isolerad komponent av kommunikation. Han har istället en holistisk syn 

på pragmatisk förmåga och pragmatiska svårigheter, där både individens beteende samt de 

bakomliggande orsakerna tas i beaktande. Istället för att se pragmatik som ett direkt resultat 

av en dysfunktion i ett slags ”pragmatisk modul” eller beteendemekanism, anses pragmatisk 

förmåga vara ett komplext resultat av interaktionen mellan språkliga, kognitiva och 

sensorimotoriska processer som sker både inter- och intraindividuellt (Perkins, 2005). Det 

emergenta perspektivet kan identifiera olika pragmatiska konsekvenser i termer av både 

underliggande orsaker samt deras kommunikativa effekt. Vidare bidrar perspektivet med en 

förklaring av de pragmatiska svårigheterna och gör det möjligt att behandla dess orsaker 

snarare än just symtomen (Perkins, 2008). 

 

Pragmatiska svårigheter 

 

Pragmatiska svårigheter hos en individ kan visa sig på en rad olika sätt, ofta genom att 

personen bryter mot ”självklara” samtalsregler (Nettelbladt & Ors, 1999). Initiativtagandet i 
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interaktionen kan vara påverkat och personen tar antingen för få, eller för många, initiativ i 

samtalet. Det kan vara problematiskt att anpassa språket utifrån kommunikationspartnerns 

förutsättningar och individen kan ge för mycket eller för lite upplysningar, alternativt fel slags 

information. Personer med pragmatiska problem kan vidare ha svårt att förstå abstrakta 

begrepp som ligger bortom här och nu. Vid berättande kan abrupta samtalsbyten och 

ämnesglidningar förekomma (Bishop, 1997). När det gäller barn, visar studier på olika 

pragmatiska problem att barnen exempelvis inte ger respons vid tilltal (Bishop, 2000). Vidare 

kan det vara svårt för barnet att berätta en historia på ett sammanhängande sätt (Leinonen, 

Letts & Smith, 2000). Yngre barn med pragmatiska problem kan ordagrant upprepa 

samtalspartnerns yttrande, så kallad ekolali (Nettelbladt,  Samuelsson, Sahlén & Hansson, 

2008). Pragmatisk förmåga varierar över tid och är olika i olika situationer (Nettelbladt & 

Reuterskiöld Wagner, 2003).  

 

Children‟s Communication Checklist 

 

Frågeformuläret Children’s Communication Checklist (CCC) (Bishop, 1998) utvecklades som 

ett instrument för att utvärdera delar av den kommunikativa förmågan där redan befintliga, 

standardiserade test inte var tillräckliga. Syftet var att identifiera pragmatiska svårigheter i en 

population som tidigare fått diagnosen språkstörning (Bishop, 1998). CCC består av 79 frågor 

med en bedömningsskala för socialt och kommunikativt beteende. Genom att ta del av de 

intryck som omgivningen har av barnet kan en bedömning av det kommunikativa beteende 

göras. Bedömningen görs kvalitativt och CCC är inte tänkt att fungera som diagnostiskt 

verktyg (Nettelbladt, Redeborg & Sahlén, 2003). Den svenska översättningen och 

undersökningen av CCC genomfördes 2001-02 på 37 barn med språkliga och/eller 

kommunikativa svårigheter i åldrarna 6-9 år.  Resultaten jämfördes med en kontrollgrupp 

bestående av 28 barn med typisk utveckling. Det svenska CCC har utvärderats med avseende 

på reliabilitet och validitet med goda resultat (Nettelbladt et al., 2003). I föreliggande studie 

används den svenska översättningen.  

 

Utveckling av kommunikativ förmåga hos barn med typisk utveckling 

 

Redan under barnets första levnadsår påbörjas samspelet med omgivningen genom olika 

verbala och icke-verbala uttryck. Den vuxne bemöter barnets uttryck som något meningsfullt 
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och besvarar dem (Liberg, 2003). Vid två års ålder brukar barn kunna fånga en lyssnares 

uppmärksamhet genom verbala och icke-verbala verktyg, som exempelvis genom att fånga 

ögonkontakt, beröra, eller säga personens namn (McTear & Conti-Ramsden, 2002). De flesta 

barn har vid tre års ålder utvecklat en grundläggande grammatik och ett grundläggande 

ordförråd. Interaktionsfärdigheter såsom förmågan att initiera ett samtalsämne, ge 

återkoppling, ställa och svara på frågor samt ge och följa uppmaningar har också utvecklats 

(Strömqvist, 2003). Under de två följande åren ökar barnets förmåga att föreställa sig hur 

andra personer tänker i stor utsträckning. Denna utveckling påverkar i sin tur den 

kommunikativa utvecklingen, då ett samtal många gånger kräver att samtalsdeltagarna 

anpassar sig efter varandras förutsättningar. Förmågan att hålla en röd tråd vid berättande 

börjar utvecklas tydligare efter fem års ålder (Strömqvist, 2003). Att upprepa ett yttrande är 

något som förekommer tidigt i ett barns kommunikation vid tillfällen då det som svar på 

initiering erhålls ett obefintligt eller otillfredsställande svar. Omformuleringar tyder på en 

större flexibilitet hos barnet och kan ses som ett bevis på att barnet aktivt söker ett svar 

(McTear & Conti-Ramsden, 2002). 

 

Den vuxnes stöd i interaktionen betyder mycket för barn i tidiga år. De vuxna utvecklar 

samtalsämnen och öppnar upp för nya ämnen i en större utsträckning än barnen själva. De 

tolkar barnens bidrag i samtalen, fyller i åt dem och kan bygga vidare på det barnet säger. Den 

typ av frågor som ställs av de vuxna, orienterande frågor, kan hjälpa barnen att i ett senare 

skede berätta fritt själva. De vuxna brukar dock ta ett mycket stort utrymme i samtalen med 

barn, detta gäller även när barnet är moget att delta aktivt på egen hand (Liberg, 2003; 

Lundgren & Sigheim, 2008). 

 

Kommunikativ förmåga hos barn med språkstörning 

 

Ett barn med CI kan ha problem att utveckla sitt språk (Peterson, 2004) och kan därför 

uppvisa likheter med barn med språkstörning. När barn med språkstörning deltar i samtal med 

jämnåriga kan svårigheter uppstå.  De kan prata för lite (Brinton, Fujiki, Spencer & Robinson, 

1997) och inte lyckas upprätthålla ett samtal med kamrater (Hadley & Rice, 1991). 

Ämnesglidningar kan förekomma och behoven hos lyssnaren kan ignoreras (Brinton, Fujiki & 

Powell, 1997; Fujiki & Brinton, 1991). Samtal med barn med språkstörning karaktäriseras av 

fler sammanbrott än samtal med barn med typisk språkutveckling (Yont, Hewitt & Miccio, 
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2002). I studien av Yont et al. (2002) berodde några av sammanbrotten på ospecificerade 

pronomen, vilka kan tyda på svårigheter att ta samtalspartnerns perspektiv. Övriga 

kommunikativa sammanbrott hade orsaker som exempelvis grammatiska fel och 

ordmobiliseringsproblem.  

 

Kommunikativ förmåga hos barn med hörselnedsättning eller CI 

 

Lederberg och Everhart (2000) undersökte i sin studie videoinspelad kommunikation mellan 

mödrar till döva samt hörande barn vid åldrarna 1:10 och 3:0 år. Studien visade att döva barns 

kommunikationssvårigheter härrör från den språkliga försening som barnen uppvisade och 

inte från generella kommunikativa svårigheter. Döva barn hade svårare att upprätthålla ett 

ämne och var även mer otydliga vad gäller pragmatisk funktion (Lederberg & Everhart, 

2000). Forskning har också påvisat att döva barn ställer färre frågor än en normalhörande 

kontrollgrupp (Lederberg & Everhart, 2000; Nicholas & Geers, 2003).  

 

Hittills har relativt få studier fokuserat på samtalsförmågan hos barn med CI (Ibertsson, et al., 

2008). På grund av hörselproblematik kan det vara svårare för dessa barn att tillsammans med 

samtalspartners uppnå gemensam förståelse. Hos barn med CI kan talförståelighet och 

förmåga att uppfatta talat språk komma att påverka interaktionen och samtalsdeltagarna måste 

då tillsammans lösa uppkomna missförstånd (Ibertsson, 2009).  

 

Tye-Murray (2003) fann att barn med CI använde en stor del av sin samtalstid till reparation 

av kommunikativa missförstånd. I studien åskådliggjordes att de barn som hade bra 

talförståelighet samt god språkförståelse hade färre kommunikativa sammanbrott. Enligt 

Lloyd (1999) krävs mer forskning om hur barn med hörselnedsättning hanterar 

kommunikativa hinder. 

 

Språkutveckling hos barn med CI 

 

Språkutvecklingen hos döva barn med hörselhjälpmedel är generellt försenad (Peterson, 

2004). Det finns dock en stor individuell variation inom gruppen barn med CI, (Geers & 

Nicholas, 2006) även mellan olika språkliga domäner som ordförråd, språkförståelse på ord 
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och meningsnivå, grammatik samt verbal intelligens (Geers, Moog, Biedenstein, Brenner & 

Hayes, 2009).  

 

En longitudinell studie av Svirsky, Robbins, Kirk, Pisoni & Miyamoto (2000) som undersökt 

språket före och efter implantat hos barn med grava hörselskador, visade att 

språkutvecklingen skedde i en snabbare takt efter implantation än den förväntade utan 

implantat, samt att utvecklingstakten närmat sig den hos normalhörande barn (Svirsky et al., 

2000).  

 

Ålder vid implantation är en faktor som påverkar förutsättningarna för hur framgångsrikt 

resultatet blir för språk- och talutvecklingen, desto tidigare implantation ger desto bättre 

resultat (Willstedt-Svensson, Sahlén & Mäki-Torkko, 2008). Andra faktorer som kan vara av 

betydelse är hur länge barnet haft hörselnedsättning (Sarant, Blamey, Dowell, Clark & 

Gibson, 2001) och arbetsminne (Willstedt-Svensson et al., 2008). 

 

Förståelighet 

 

Studier vad gäller förståelighet hos barn med CI har visat att förståeligheten ökar som en 

funktion av hur lång tid barnet haft implantatet (Chin, Tsai & Gao, 2003). I en studie av 

Boothroyd (1985) definieras förståelighet som en uppskattning av i hur hög utsträckning 

lyssnaren uppfattat och förstått vad talaren yttrat. I studien sågs resultat som visade att 

benämningstest kunde vara en värdefull prediktor för förståelighet av tal i en mer naturlig 

kommunikativ situation.  Tye-Murrey (2003) fann att barn med hög förståelighet hade färre 

kommunikativa sammanbrott än barn med låg förståelighet i samspelssituationer.  

 

Conversation Analysis 

 

Conversation Analysis (CA) kallas den form av samtalsanalys som har utvecklats från den 

gren av sociologin som kallas etnometodologin. Enligt den etnometodologiska skolan 

använder sig människan av olika strategier för att skapa och upprätthålla ordning i samhället 

(Norrby, 2004). CA innebär ett systematiskt sätt att gå till väga vid analys av inspelat, 

naturligt förekommande samtal. Målet är att förstå hur samtalspartners förstår och besvarar 

varandra i interaktion (Hutchby & Wooffitt, 1998). Fokus ligger på samtalsdeltagarnas egna 
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produktions- och tolkningsmetoder; hur ett yttrande förmedlas och hur det sedan tas emot och 

tolkas av mottagaren. I den kvalitativa analysen belyser man återkommande drag i ett 

naturligt samtal och man undersöker hur deltagarna gemensamt bygger upp förståelsen i ett 

samtal.  I och med analys av språkanvändningen finns möjlighet att studera vad som fungerar 

bra och vad som går sämre i interaktionen (Ahlsén & Nettelbladt, 2008). CA kan vara 

användbart för att belysa de strategier som personer med kommunikativa svårigheter kan 

använda för att kompensera för sina språkliga eller kognitiva svårigheter (Perkins, 2005). 

 

Social interaktion studeras inom CA utifrån fyra grundläggande antaganden. I det första 

antagandet utgår man från att all interaktion är strukturellt organiserad. Vidare anses att alla 

inslag i interaktionen är såväl kontextförnyande som kontextberoende. Kontextberoende 

innebär att ett yttrande endast kan förstås utifrån den aktuella samtalskontexten. 

Kontextförnyande innebär att ett yttrande formar nästkommande inslags kontext. Det tredje 

antagandet är att alla delar i interaktionen har ett potentiellt värde för tolkningen och att inget 

därför kan ses som oväsentligt eller felaktigt på annat sätt. Ytterligare ett antagande är att all 

analys av social interaktion ska utgå ifrån äkta och naturligt samspel. Med andra ord sätts inte 

hypoteser upp i förväg inom CA. De hypoteser som formuleras kan endast relateras till det 

som konkret framkommit av analysen (Heritage, 1989; Norrby, 2004). Gemensam förståelse 

konstrueras fortlöpande under samtalets gång (Norrby, 2004). I CA demonstreras förståelse 

mellan samtalsdeltagare genom att man insett när turen är avslutad samt av att innehållet är 

tydligt för samtalsdeltagaren. Den efterföljande turen avslöjar då huruvida den föregående 

turen varit framgångsrik i fråga om samförstånd mellan deltagarna (Hutchby & Wooffitt, 

1998).  

 

Förtydligande i samtal 

 

Missförstånd i samtal kan uppstå av en mängd olika orsaker. Dessa kan exempelvis vara att 

samtalsdeltagarna har svårförståeligt tal, ger otillräcklig information, att de har brister i 

uppmärksamhet eller motivation alternativt har förståelse- eller hörselproblem (Lloyd, 1999). 

En samtalspartner kan efterfråga ett förtydligande då han eller hon har identifierat ett 

kommunikationsproblem. Inom CA kan detta beskrivas som en annan-initierad 

självreparation, vilket innebär att samtalsdeltagaren söker förtydligande av föregående tur, för 

att uppnå gemensam förståelse (Norrby, 2001). Antingen kan reparationen vara av sådan art 
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att den pekar ut vad i den föregående turen som är problematiskt. Ett annat sätt att 

uppmärksamma att den föregående turen behöver förklaras ytterligare är genom att använda 

”öppen” typ av annan-initierad självreparation, exemplevis ”ursäkta?” eller ”va?”) (Drew, 

1997). Ett annat sätt att benämna dessa reparationer är specifik eller generell begäran om 

förtydligande (Jeanes, Nienhuys & Rickards, 2000; Lloyd, 1999).  

 

I en studie av äldre barn och ungdomar (9:0-19:1) med CI av Ibertsson et al. (2008) 

undersökte man konversationsförmågan med jämnåriga i en lugn miljö med en strukturerad 

uppgift. Studien visade att tonåringarna med CI producerade signifikant fler begäranden av 

förtydligande än de hörande kamraterna. Det framkom även skillnader i användning av typ av 

specifik begäran. Den vanligaste typen som framkom i studien hos alla deltagare var begäran 

om bekräftelse av ny information (”Har ni ätit soppa?”) och ungdomar med CI tenderade att 

använda denna typ av begäranden oftare än de normalhörande kontrollerna.  Ungdomarna 

med CI använde signifikant färre begäranden om bekräftelse av redan given information (”Sa 

ni att ni åt soppa?”) samt färre begäran om att utveckla yttrandet (”Vad har ni ätit?”). 

 

Syfte 

 

I föreliggande studie är syftet att beskriva den pragmatiska förmågan hos barn med 

cochleaimplantat med hjälp av CA-inspirerad metod och CCC. 

Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

 Kan fenomen i samtalen relateras till andra faktorer som ålder vid implantation, 

hörselålder och/eller förståelighet? 

 Hur hanterar barn med CI missförstånd i samtal?  

 Hur interagerar barn med cochleaimplantat med olika samtalspartners?  

 

Metod 

 

Urval 

 

I föreliggande studie deltog sju barn med CI, fem flickor och två pojkar, i åldrarna 3:6-6:3 år. 

Medelåldern var 4:4 år. Ytterligare sju jämnåriga barn medverkade i studien och då som 
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samtalspartners. Även två pedagoger och fem föräldrar till barnen med CI deltog i 

undersökningen. För att komma i kontakt med deltagare kontaktades logoped, som 

informerades om studiens syfte och inklusionskriterierna för urval av deltagare. Kriterierna 

för deltagande barn med CI var att de skulle ha svenska som modersmål, att ingen känd 

kognitiv funktionsnedsättning fick föreligga samt att barnen skulle befinna sig i åldersspannet 

tre till sju år. Logoped vidarebefordrade informationsbrev (se bilaga 1), innehållande studiens 

syfte och genomförande, till potentiella deltagare. Sju familjer lämnade skriftligt medgivande. 

Informationsbrev och medgivandeblankett delades ut via personal till föräldrar på förskolan 

för att komma i kontakt med övriga deltagare (se bilaga 2). Skriftligt medgivande inhämtades 

från målsman till de barn som agerade samtalspartner. 

 

Tabell 1. Deltagande barn med CI.  

Barn Antal CI Ålder vid inkopplat CI Hörselålder* 

1 1 + 1 ha** 2:11 1:2 

2 2 1:1 2:5 

3 2 1:2/1:4 2:8 

4 2 2:5 2:10 

5 2 0:9 3:2 

6 2 1.9 3:3 

7 2 2:4 3:11 

* antal år med CI ** hörapparat.  

 

Etiska överväganden  

 

Samtliga deltagare tilldelades ett kodnamn vilket användes genomgående i alla utdrag. Barnen 

hade aldrig samma position i tabell 1 och figurerna 1-7, utan benämndes med olika nummer 

varje gång. Materialet hanterades med försiktighet och endast personer som var involverade i 

studien kunde ta del av materialet. Deltagarna försågs med skriftlig och muntlig information 

gällande studiens syfte varefter skriftligt samtycke till att medverka i studien lämnades (se 

bilaga 1 och 2). Materialet förvaras efter uppsatsens färdigställande på logopedprogrammet 

och eventuellt kan det komma att användas i framtida forskning. Då populationen barn med 

CI är liten kan det finnas en risk att deltagarna känner sig utpekade. Det kan även upplevas 

som integritetsintrång att bli videofilmad. För att motverka dessa effekter har deltagarna 

informerats om att materialet kommer att kodas samt enbart användas i forskningssyfte. 

Deltagarna kunde när som helst avbryta sin medverkan.  
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Procedur  

 

För att besvara frågeställningarna genomfördes video- och ljudinspelningar av sju barn med 

cochleaimplantat som samtalade med en förälder eller personal, samt varsitt jämnårigt barn. 

Två av dessa barn hade hörselhjälpmedel. I samråd med förskolepersonal valdes 

inspelningslokal och aktivitet för barnen. Vid dessa inspelningar närvarade ej författarna i 

rummet. 

 

Förståelighet hos barnen med CI kontrollerades genom att ett antal bilder av en- samt 

tvåstaviga ord (se bilaga 3) benämndes av barnen. För att barnen inte sedan tidigare skulle ha 

kommit i kontakt med materialet och för att undvika inlärningseffekt, ritades 60 bilder för 

hand av författarna (se exempelbilder bilaga 4). På meningsnivå repeterades 52 kortare 

meningar samt nonsensmeningar (se bilaga 5) konstruerade av författarna. Respektive barn 

benämnde åtta bilder samt upprepade sju meningar, varav två var nonsenmeningar. Test av 

förståeligheten skedde i direkt anslutning till inspelningstillfället. Orden och meningarna 

transkriberades ortografiskt av logoped.  Därefter poängsattes resultaten. På ordnivå gav rätt 

uppfattat svar ett poäng per ord.  På meningsnivå utdelades poäng efter antal rätt uppfattade 

meningsbärande ord. Dessa omvandlades sedan till procent. 

 

Filminspelningarna analyserades ur ett samtalsanalytiskt perspektiv. Materialet 

grovtranskriberades i sin helhet, därefter valdes för studien intressanta utdrag ut som 

analyserades på detaljnivå med fokus på pragmatiska förmågor. De utdrag som tydligast 

synliggjorde för studien relevanta fenomen valdes ut. Ett arbetssätt inspirerat av Conversation 

Analysis (CA) användes för att belysa fenomen som förekom i interaktionen. Föräldrarna och 

personal fyllde i formuläret CCC – Children‟s Communication Checklist. CCC bidrog med 

kompletterande information kring barnens pragmatiska förmåga. Bedömningen gjordes 

kvalitativt och syftet var inte att använda resultatet diagnostiskt (Nettelbladt et al., 2003). Då 

ett antal barn i studien även låg under åldersnormen för CCC användes heller inte resultaten 

jämförande deltagarna emellan. 

 

För att få fram procent för begärande om förtydligande, adderades samtliga begäranden som 

gjorts av samtalsdeltagarna i respektive samtal. Dessa delades därefter med det totala antalet 

turer i samtalet. Vad gäller barn 3 uppstod missförstånd under samtalens gång, men de 
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lämnades i regel utan åtgärd. Därmed skulle en beräkning av förekomst av förtydligande blivit 

missvisande.  

 

Resultat och analys 

 

I resultatet redovisas inledningsvis utvalda frågor från CCC samt dess svarsfördelning hos 

föräldrar och personal. Urvalet av frågor representerar de fall då svaren på ett eller annat sätt 

utmärkt sig. Varje fråga exemplifieras med utdrag från samtalen, vars transkriptionsnyckel 

återfinns i bilaga 6. De rader som omnämns i den förklarande texten svärtas i utdragen för att 

underlätta läsningen. Andra fenomen som inte framkommer i CCC, såsom specifik och 

generell begäran om förtydligande, redovisas under egen rubrik. Slutligen presenteras 

deltagarbeskrivning kopplat till förståelighet samt begäran om förtydligande.  

 

Analys av frågor från CCC 

 

CCC består av frågor som syftar till att belysa socialt och kommunikativt beteende. 

Skattningen utförs av personer i barnets omgivning (Nettelbladt et al., 2003). Ett exempel på 

pragmatiska svårigheter är att barnet låter bli att svara vid tilltal (Bishop, 2000), något som 

adresseras i fråga 46. 

 

46. Barnet tar ingen notis om och ignorerar andras försök till samtal. T ex när någon frågar 

vad gör du, fortsätter han/hon som om ingenting hade hänt. 

 

 

Figur 1. 0= Kan ej bedömas, 1= Stämmer helt, 2= Stämmer i viss utsträckning, 3= Stämmer inte alls. 
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Fem föräldrar och tre ur personalgruppen uppgav att ovanstående påstående från CCC inte 

stämde alls. Fyra från personalgruppen och två förälder uppgav att detta kunde gälla i viss 

utsträckning. Ingen fyllde i alternativet ‟stämmer helt‟ vid detta påstående. För tre av barnen 

var föräldrar och personal överrens i sina svar (barn 2, 6 och 7). För barnen i nedanstående 

exempel (se utdrag 1 och 2) stämde påståendet i viss utsträckning eller inte alls. Personalen 

tycktes i större utsträckning observera det som belyses i exemplen nedan. 

 

Utdrag 1: Utebliven respons barn-barn 

 
W= Wilma (CI) och L= Lina (CI) leker med klossar 

 

30 W: du kan inte (2.1) vi ställe häj  ((bygger med 

31 klossar))(1) de ä bättre vi ställe häj (2.0) VI KOMME 

32 L: va (1.9) va va sa du? 

33 (8.9) 

34 W: ((hasar bort till klosslådan)) de slu:↑t  

 

I ovanstående exempel besvarar inte Wilma Linas inlägg på rad 32, i stället följer en lång 

paus. I Wilmas nästa tur kommenterar hon istället att klosslådan är tom. Det uteblivna svaret 

bryter mot gängse samtalsregler och samförståelse i utdraget uppnås inte. 

 

Utdrag 2: Svarar inte på frågan barn-vuxen 

 
E= Ebba (CI) och P= Personal samtalar kring bilder 

63 E: niklas mä 

64 P: vem ä niklas 

65 (4.6) 

66 E: ((knackar med bilder i bordet)) 

67 P: ska vi se (.) då tar ja ett kort  

 

Ovan ser vi hur personalen ställer en fråga på rad 64, som Ebba aldrig svarar på. Istället är det 

tyst där hennes tur förväntas vara (rad 65). Sedan knackar Ebba med en hög med bilder i 

bordet (rad 66) och istället för att upprepa sin fråga väljer personalen att gå vidare. Därmed 

lämnas frågan obesvarad. 

 

När barn med pragmatiska svårigheter berättar kan abrupta samtalsbyten och ämnesglidningar 

förekomma (Bishop, 1997), vilket nedanstående fråga berör. 

 



13 

 

32. Barnet byter plötsligt och helt abrupt samtalsämne. 
 

 

Figur 2. 0= Kan ej bedömas, 1= Stämmer helt, 2= Stämmer i viss utsträckning, 3= Stämmer inte alls 

 

Föräldrarna beskrev i fem fall att ovanstående påstående från CCC stämde i viss utsträckning. 

Övriga två angav att det inte stämde alls (barn 2 och 7). För personalen var förhållandet det 

motsatta, det vill säga fem angav att det inte stämde alls. Föräldrarna och personalen till 

flickorna i exemplen nedan (se utdrag 3 och 4) angav att påståendet stämde till viss del eller 

inte alls. Föräldrarna tenderade att i större utsträckning uppmärksamma de nedan 

exemplifierade fenomenen.  

 

Utdrag 3: Ämnesbyte barn-vuxen 

 

M= Mamma och W= Wilma (CI) spelar memory 

84 M:  ä de ja nu da? 

85 W:  inte mam-  

86 M:    va ä de? 

87 W:  inte wilma dute dä:j ((pekar utomhus)) 

88 M:  nä: har du varit ute ida? 

89 W: nä 

 

I rad 87 svarar inte Wilma på mammans fråga kring memorybilden, utan riktar istället sin 

uppmärksamhet utomhus. Mamman följer med i ämnesbytet och samtalet utvecklas till att 

handla om dagens händelser.  
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Utdrag 4: Ämnesbyte barn-vuxen 

 
P= Personal och E= Ebba (CI) samtalar kring bilder 

308 P: mamma ha hon packat? ((tecknar hela meningen)) 

309 (0.7) 

310 E: ◦a:◦ 

311 P: vad ((tecknar)) 

312 (1.9) 

313 E: [mä] 

314 P: [dri]cka något? ((tecknar)) 

315 E: mä ◦ja fåtinte jöra◦ (2.0) nä å ja få- ja få ente  

316 ((stöder sig med armarna mot bordet, tittar bort)) 

317 (1.5) på (.) en sista popularaplye på:sså ((tittar  

318 uppåt på bilder på väggen))  

319 (3.1) 

320 P: va ser du för nånting ((tittar där ebba tittar)) 

321 E: nä: ja sete bå plarapluet dä uppe 

 

Ovanstående utdrag inleds med att personalen vill veta om det är Ebbas mamma som har 

packat Ebbas fika (rad 308). Ebba svarar jakande till detta på rad 310. Därefter vill personalen 

veta vad hon har för fika med sig (rad 311) vilket följs av en paus på rad 312. Ebba påbörjar 

ett yttrande som avbryts (rad 313) och personalen ställer en följdfråga som ska få Ebba att 

berätta vad hon har för dricka med sig (rad 314). På rad 315 säger Ebba att det är något som 

hon inte får göra och tittar därefter bort. En bild på ett paraply fångar hennes intresse och hon 

börjar på rad 317 prata om det istället för fika. Personalen är följsam i ämnesbytet och frågar 

på rad 320 vad det är Ebba ser uppe på väggen, vilket Ebba förklarar på rad 321. 

 

För ett barn med pragmatiska svårigheter kan det vara problematiskt att berätta om en historia, 

eller något som har hänt, på ett sammanhängande sätt (Leinonen et al., 2000). I fråga 24 fick 

föräldrar och personal bedöma barnets återberättande. 
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24. Barnet kan på ett begripligt sätt återge något som hänt, t ex ett barnkalas. 

 

Figur 3. 0= Kan ej bedömas, 1= Stämmer helt, 2= Stämmer i viss utsträckning, 3= Stämmer inte alls 

I alla utom ett fall var personal och föräldrar överrens om att påståendet i CCC stämmer i viss 

eller hel utsträckning. I nedanstående exempel (se utdrag 5 och 6) visar barnen prov på 

berättande med varierande resultat. 

 

Utdrag 5: Återberättande barn-vuxen 

 

M= Mamma och A= Anton (CI) leker med djur 

230 M:  va lekte ni? 

231 A: vi lekte k- inte katt å å ja va ja va (.) häst å va 

232 där i- hh ((pekar i rummet)) då hade (tevlit) å ja va 

233 fö- >hästman å ida va föl .hh sen .hh ville ida inte< 

234 tutta på me:j 

235 M: varfö då? 

236 A: för hon ville dricka i bäbisflaskan 

237 M:  va sa du då? 

238 A:  näe de får du inte du få tutta på mej då iställe  

239 ((förställd röst)) 

240 M:  va jodde hon då? 

241 A:  dås då fo (1.9) då foschätter hon å dricka i den 

242 M:  jasså va hände sen? 

243 A:  sen fick inte vi leka dä länge då då lektevi (1.5) 

244 bonden å hästen att bonden fick ligga hos hästen hö 

245 han bara kissade på sej i sin säng 

246 M:  vem kissa på sej 

247 A:  bonde:n 

248 M:  jasså (.) varfö då? 

249     (3s) 
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250 A:  springa (x) ((lägger djuren i lådan)) hopp hopp hopp 

251 hopp 

252 M: ((petar på anton med en dinosaurie)) 

 

 

I utdraget undrar mamman i rad 230 vad Anton gjort tidigare under dagen. Anton svarar ivrigt 

i rad 231. Med hjälp av frågor från mamman i rad 235, 237, 240 och 242 fortsätter Anton att 

utveckla sin beskrivning av vad som hänt under leken. I rad 246 efterfrågar mamman ett 

klargörande då hon ber Anton förtydliga vem han berättar om. På rad 248 ställer mamman en 

fråga som Anton inte svarar på. Istället börjar han plocka undan leksaksdjuren. Mamman 

frågar inte om utan går vidare i leken på rad 252 tillsammans med Anton. 

 

Utdrag 6: Berättande med stöd barn-vuxen 

 
E= Ebba (CI) och P= Personal samtalar kring bilder 

 
264 E: han kräver (.) me- me- min min min min (.) min min 

265 min ((tittar bort)) (1.1) ja ja kräser på på på  

266 spaden på på eerrhh ehm (.) niklas gräve på masken 

267 P: ((nickar)) vafö grävde han på masken då (.) vafö 

268 grävde han upp masken 

269 E: han han kräve ((gräver på bilden)) på masken på så 

270 han han åge på masken så han ((försöker plocka  

271 upp bilden)) han han han han han han gös ingensin 

272 sin sin po:mmel  

273 P: jaha ((byter bild)) 

 

Ebba berättar om en bild som hon har framför sig med en daggmask på. På rad 265 pratar hon 

först om hur hon gräver. Efter lite tvekande på rad 266 säger hon istället att ‟Niklas gräver på 

masken‟. Personalen ställer en följdfråga på rad 267-268. På raderna 269 till 272 gör Ebba ett 

försök att besvara detta. På rad 273 bekräftas Ebbas tur och personalen går vidare med en ny 

bild. I ovanstående exempel används bilder för att underlätta i samtalet. Dels signalerar detta 

ämnesbyte, dels fungerar det som kontextuell ledtråd. I utdraget blir att gå vidare till nästa 

bild att lämna ämnet utan att reda upp eventuella missförstånd. Det innebär på så vis också att 

personalen får stort inflytande över samtalsämnet. I barn-vuxen samtal ses ofta asymmetri i 

samtalen (Hansson et al., 2000; Lundgren & Sigheim, 2008). 
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Vid förekomst av pragmatiska svårigheter kan barnet ha svårt att anpassa yttrandet utifrån 

kommunikationspartnerns förkunskaper och kan ge för mycket, för lite eller fel slags 

information (Bishop, 1997), vilket nedanstående fråga belyser. 

 

29. Barnet använder egennamn men förklarar inte vem han/hon pratar om. Barnet pratar   

t ex. om Kalle, med någon som inte vet vem Kalle är, utan att förklarar vem/vad hon menar. 

 

 

Figur 4. 0= Kan ej bedömas, 1= Stämmer helt, 2= Stämmer i viss utsträckning, 2= Stämmer inte alls. 

 

En person i personalgruppen och två föräldrar fyllde i alternativet att påståendet från CCC 

stämde helt. För tre av barnen var föräldrar och personal helt överrens om att det antingen inte 

stämde alls eller delvis (barn 1, 5 och 6). För två av barnen ansåg sig inte personalen kunna 

bedöma huruvida detta stämde eller inte (barn 2 och 3). Detta gällde flickan i nedanstående 

exempel. Föräldrarna fyllde i stämmer i viss utsträckning. 

 

Utdrag 7: Ospecificerade pronomen barn-vuxen 

 
E= Ebba (CI) och P= Personal samtalar kring bilder 
63 E: niklas mä 

64 P: vem ä niklas? 

63 (3.2) 

65 E: ((knackar med kort i bordet, tittar ner)) 

66 P: ska vi se då tar ja ett kort 

 

Ebba inleder sekvensen med att prata om en pojke som heter Niklas på rad 63. Då personalen 

inte har kunskap om vem Niklas är efterfrågas i rad 64 ett förtydligande. Det följs av en paus 

och Ebba svarar inte på frågan utan knackar med sina bilder i bordet. Personalen lämnar 
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ämnet och går vidare. Detta exempel kan jämföras med de resultat Yont et al. (2002) erhöll 

där artikelförfattarna fann att sammanbrott i konversationer med barn med språkstörning i 

vissa fall kunde bero på användningen av ospecificerade pronomen. Detta tolkades som 

tecken på brister i förmågan att kunna ta samtalspartnerns perspektiv. 

Pragmatiska svårigheter kan visa sig genom att personen bryter mot självklara samtalsregler 

(Nettelbladt & Ors, 1999), som i fråga 38 exemplifieras som upprepning. 

 

38. Barnet har en benägenhet att upprepa vad någon annan just sagt. Om man t ex. frågar 

”vad har du ätit”, svarar han/hon ”vad har du ätit”. 

 

 

Figur 5. 0= Kan ej bedömas, 1= Stämmer helt, 2= Stämmer i viss utsträckning, 3= Stämmer inte alls. 

 

För fyra av barnen var personal och föräldrar helt överens om att detta påstående från CCC 

inte var sant (barn 1, 2, 5 och 6). Personalen angav i två fall att detta påstående stämde helt, 

vilket var fallet för flickan i nedanstående exempel (se utdrag 8). Föräldrarna angav ”kan ej 

bedömas”. 

 

Utdrag 8: Upprepning barn-vuxen 

 
P= Personal och E= Ebba (CI) samtalar kring bilder 

200 P: ((vänder bild)) oh ((tecknar)) va [dä] 

201 E:          [v-] 

201 E: va dä 

202 P: citron 

203 E: citro:n. ((tecknar))  

 

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7

Föräldrar

Personal



19 

 

I ovanstående sekvens upprepar Ebba personalens båda yttranden i rader 201 samt 203. I rad 

201 ger Ebba en ordagrann upprepning av personalens yttrande och då ingen ny information 

ges, leder detta till att personalen svarar på frågan hon själv ställde i rad 202, varpå hennes 

yttrande upprepas i rad 203. Kontextförnyande innebär att ett yttrande formar nästkommande 

inslags kontext (Hutchby & Wooffitt, 1998). Det är möjligt att Ebba uppfattar situationen som 

ett lärtillfälle och att hon därför förväntas upprepa personalens yttrande, alternativt att de kan 

ses som en bekräftelse på föregående tur. 

 

Pragmatiska svårigheter kan karaktäriseras av osammanhängande tal (Leinonen et al., 2000) 

och detta togs upp i fråga 22. 

 

22. Det är svårt att förstå vad barnet säger eftersom innehållet verkar ologiskt och 

osammanhängande. 

 

 

Figur 6. 0 = Kan ej bedömas, 1= stämmer helt, 2= stämmer i viss utsträckning, 3= stämmer inte alls 

 

Alternativet att påståendet från CCC inte alls stämde var både föräldrar och personal överrens 

om i tre av fallen (barn 1, 4 och 6). Totalt fem av föräldrarna och fem ur personalen gav detta 

svar. I ett av fallen ansåg personalen att detta stämde helt (se utdrag 9). 
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Utdrag 9: Osammanhängande tal 

 
P= Personal och E= Ebba (CI) samtalar kring bilder  

 

220 P: va ser du nått mer där uppe då? ((tittar upp)) 

221 E: ((tittar upp)) nä ja få klida på: så vi få de på  

222 däuppe på ((pekar upp)) så vi få kliva faha ((skriver 

223 i luften)) ((tittar på personalen)) simpocke båjöh 

224 (x) bibock ((tittar upp)) så vi vå:e  (.) en sieko 

225 diar esett en uggla på en hajtre fura fem sex nie  

226 elva .hh såviepo en ((sväljer)) (2.0) en dehär  

227 figa båråpå ööh såviepo böpåså ((tittar på  

228 personalen)) (0.9) pän så vi å-å-åka på ti stan å  

229 handla på såviåkapå (x x) ((mumlar ohörbart))  

230 ((plockar med kort)) 

231 P: m (.) va e detta då ((pekar på sin klocka)) (.) va e 

232 de för nått 

233 E: en klocka 

 

 

Ovanstående utdrag inleds med att personalen frågar vad det är Ebba tittar på uppe på väggen. 

Ebba svarar med ett långt, till synes osammanhängande, inlägg (221-230). Personalen väljer 

därefter att byta samtalsämne i rad 231 och frågar om sitt armbandsur istället och ett konkret 

föremål används för att gå vidare i samtalet. 
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Barn med pragmatiska svårigheter kan glida in på egna tankespår istället för att fullfölja 

samtalsämnet (Bishop, 2000) och detta bedöms i nedanstående fråga. 

33. Barnet tar inte hänsyn till vad samtalspartnern vill tala om utan styr samtalet till sitt 

favoritämne. 

 

 

Figur 7. 0= Kan ej bedömas, 1= Stämmer helt, 2= Stämmer i viss utsträckning, 3= Stämmer inte alls. 

 

Sammanlagt sju av svaranden, varav fem ur personalgruppen, fyllde i att ovanstående 

påstående från CCC var felaktigt, vilket gällde för flickan i exemplen nedan (se utdrag 10). 

Fyra föräldrar tyckte att detta kunde ske ibland, vilket var fallet för flickan i utdraget nedan. 

En från vardera svarsgrupp ansåg att påståendet stämde. Föräldrarna tycktes i större 

utsträckning se de nedan exemplifierade svårigheterna. 

 

Utdrag 10: Återkommande ämne 

 
P= Personal och E= Ebba (CI) samtalar kring bilder 

 

10:1 
22 P: ja: (.) tycke du om banan 

23 E: .hjaa 

24 P: .haa 

25 E: min faamo å fieed (0.5) å min fafa 

26 P: ((nickar)) ha dom ä- ha du ätit banan hos dom? 

27 E: .hjaa 

 

.... 
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10:2 
45 E: en måroschykel ((tecknar)) 

46 P: ◦ja◦ 

47 E: a: 

48 P: ((pekar på bilden)) 

49 E: ebba ha hemma åsch min pappa å mamma 

50 P: ((nickar)) vem ä de som har en motorcykel 

51 E: hemma 

52 P: vem har ((tecknar)) 

53 E: ((tittar bort)) eehm (0.8) ebba å ha e en hemma hos 

54 min mamma å pappa å ja hemma åå och sa:ttenu 

55 P: ha: ((ler)) va kul ((flyttar en bild)) 

 

.... 

 

10:3 
59 P: en glass ja (0.4) tycke du om glass 

60 E: ja: hos hos mamma å pa- nej (.) mi- min fafa å å  

61 faamo å ebba ha klass hemma 

62 P: ahaa 

 

.... 

 

10:4 
71 P: ((nickar)) va e dä fö godis ((pekar)) 

72 E: eeeeh mm (0.5) me- ja ha hemma min mamma (.) å min  

73 pappa å ja ha söpt mina gogisar 

74 P: jaa ((nickar)) va ä de fö godis? ((pekar på bilden)) 

 

.... 

 

10:5 
99  P: ((vänder bild)) .hh 

100 E: en bil ((tecknar)) ja ha pappa hemma  

101 P: ja (.) va ä de fö fäj på bilen? 

102 E: eehm (.) javetinte 

.... 

 

10:6 
142 E: apelsin 

143 P: mm (1.7) vilket tycke du: ä godast ((tecknar)) 

144 E: ja vet inte (.) ja ho hemma mi- min mamma 

145 P: va ha du hemma förnågot 

146 E: ehm (2.1) eh (4.9) min mamma (.) å pappa å (.) å ebba 

147 P: m (1.1) va ha ni förnågot 

148 E: vet inte 

149 P: vet du inte 

150 E: nä 
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.... 

 

10:7 
185 P: va ä de förnått 

186 E: en morot ede ja ha hemma 

187 P: ((tecknar)) morot (1.3) morot ((tecknar)) 

188 E: morot ((TECKNAR)) 

 

Ovan återfinns ett flertal exempel på hur Ebba återkommer till att prata om sin hemmiljö, (se 

rad 25, 49, 53, 54, 60, 61, 72, 73, 100, 144, 145, 186). I utdrag 10:5 och 10:6 ställer 

personalen följdfrågor till Ebba och dessa besvaras i båda utdragen med ”jag vet inte”. Det 

skulle kunna bero på att Ebba har svårt med formen, hur hon ska säga, fast hon egentligen vet 

svaret. Barn med hörselnedsättning kan ofta uppvisa brister i ordförråd (Willstedt-Svensson et 

al., 2008). Ebba återkommer, för att kunna vara delaktig i samtalet, till samma ämne i sina 

turer. Detta kan vara ett sätt för henne att visa på kommunikativ kompetens trots bristande 

ordförråd. Den språkliga kompetensen behöver inte korrelera med kommunikativ förmåga 

(Goodwin, 2003). Istället för att tystna när hon inte kan svara på frågan, så pratar hon om det 

som känns tryggt och bekant.  

 

Specifik begäran om förtydligande 

 

I följande avsnitt behandlas fenomen som inte fångas upp av CCC. Begäran om förtydligande 

är ett sätt för samtalsdeltagarna att reda ut missförstånd och skapa samförstånd 

samtalsdeltagarna emellan (Jeanes et al., 2000; Lloyd, 1999). Som samtalsdeltagare finns 

olika sätt att efterfråga förtydligande. Denna efterfrågan kan vara av generell eller specifik 

karaktär. Specifika begäranden anses enligt Lloyd (1999) mer informativa då de ringar in den 

del av ett yttrande som behöver förtydligas. Nedan följer utdrag ur samtal där deltagarna 

genom specifik begäran om förtydligande försöker uppnå gemensam förståelse.  

 

Specifik begäran om förtydligande; barn-vuxen  

 

Utdrag 11 

 
M= Mamma och T= Tuva (CI) spelar spel 

93 M: =nu få du välja själv ↑då 

94 T: få: ja välja? 



24 

 

95 M: va inte hjärter att man få välja vilken form man  

96 vill? 

97 T: a ((sträcker sig mot spellådan)) 

98 M: m 

 

 

I exemplet ovan söker Tuva i rad 94 ett förtydligande av mammans yttrande genom att 

upprepa budskapet i mammans tur med frågeintonation. Mamman besvarar med ytterligare en 

fråga i rad 95, 96 för att bekräfta spelreglerna man tidigare pratat om, något som Tuva håller 

med om i rad 97 och även bekräftas av mamman i följande tur. 

Specifik begäran om förtydligande; barn-barn 

 

Utdrag 12 

 
L= Lisa och T= Tuva (CI) leker med trolldeg 

 

245 L: elle hu tuva? 

246     (1.5) 

247 T:  vadå? 

248 L:  att dom kunde väl komma in å bara säja (.) nu måste 

249 vi by:ta 

250 T:  vadå byta? 

251 L:  byta me degen (1.0) ja vill inte göra me deg elle  

252 sådä (1.1) men vi måste 

253 (1.3) 

254 T: vicken vicken tå:ta ((pillar med sin deg) 

 

I rad 247 efterfrågar Tuva ett förtydligande från Lisa som responderar i följande tur. Tuva 

följer upp hennes yttrande genom att i rad 250 specificera vad hon vill att Lisa förtydligar, 

”vadå byta”. Lisa förklarar i nästkommande tur. Tuva ger ingen direkt bekräftelse på svaret 

utan går vidare med att prata om sin deg och det är oklart om de två uppnått gemensam 

förståelse och om Tuva väljer att inte kommentera det Lisa sagt. 

 

Utdrag 13 

 
K= Kalle och E= Eddie (CI) leker med djur 

23 K:  fas DOM DOM ska snart bli nya dom som ska växa upp 

24 (.) dom ska snart bli nya 

25 E:  ska dom gå ner snart? 

26 K:  nä ö- nä upp (.) den här ha vi va (.) en varj ((tar 



25 

 

27 upp en leksak och ger till eddie)) 

28 E:  den hä gå ti jungeln å dom hä vill gå äta upp ungarna  

 

I ovanstående utdrag pratar Kalle om tänder han tappat och att det ska komma nya. Eddie 

söker i rad 25 förtydligande genom att be Kalle bekräfta sin tolkning av yttrandet. Då Eddie 

missförstått rättar Kalle Eddies yttrande i rad 26 och barnen går vidare med leken. 

 

Generell begäran om förtydligande 

 

Att kunna efterfråga förtydligande på ett effektivt sätt har stor betydelse för hur samtalet 

fortskrider. En generell begäran är en markering från lyssnaren att föregående tur inte varit 

lyckosam i fråga om samförstånd men lämnar ingen information om vad som behöver 

förtydligas (Lloyd, 1999). I utdragen nedan ges exempel på generell begäran av förtydligade 

och de följder som dessa får i kommunikationen.  

 

I vissa av utdragen krävs en stunds förhandling innan samtalsdeltagarna uppnår gemensam 

förståelse, då barnen inte direkt kan bekräfta det som samtalspartnern är ute efter samt lämna 

ny information. Detta kan relateras till resultatet i en studie av Tye-Murray (2003) som visade 

att barn med CI använde en stor del av sin samtalstid åt att reparera missförstånd.  

 

Generell begäran om förtydligande; barn-vuxen 

 

Utdrag 14 

 
W= Wilma och (CI) M= Mamma spelar memory 

231 W:   ne:j ((tappar kort på golvet)) 

232 M:  nu få du ta upp den 

233 W:  e mä ((reser sig, pekar på något i rummet))  

234 M:  få du hämta den då 

235 W:  ha:  

236 M:  hämta den  

237 W:  ha? ((plockar upp kortet)) 

238 M:  hämta den  

239 W:  ha? 

240 M:  <hämta den från golvet> ((artikulerar tydligt)) 

241 W:  ha:? ((visar kort, sätter sig)) 

242 M: ((nickar)) halsbandet 
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Efter att ett kort fallit nerpå golvet uppstår en lång sekvens där samtalsdeltagarna försöker 

uppnå gemensam förståelse. Mamman ber Wilma plocka upp kortet. Wilma tycks vara med 

på detta då hon reser sig från stolen, samtidigt som hon gör detta får hon syn på någonting i 

rummet och pekar på detta. Mamman uppmanar därefter Wilma att hämta kortet. Wilma 

uttrycker ”ha?” i rad 235 vilket medför att mamman ger en kort uppmaning ”hämta den”. 

Wilma är oklar över vad mamman sagt och samtidigt som hon hämtar kortet säger hon i rad 

237 ”ha?”, denna gång med tydligare frågeintonation. Mamman responderar i följande tur då 

hon betonar ”hämta den”.  Wilma förstår fortfarande inte vad mamman sagt vilket resulterar i 

ytterligare ett ”ha?” i rad 239. Mamman försöker igen med sin uppmaning och tydliggör 

genom att artikulera samt prata långsamt. Wilma svarar med ett ”ha” i rad 241 men har då 

redan plockat upp kortet och är på väg att sätta sig. Mamman och Wilma uppnår gemensam 

förståelse i efterföljande rad då mamman bekräftar Wilmas tur genom att benämna kortet. I 

detta exempel tycks samtalsdeltagarna prata förbi varandra och den gemensamma förståelsen 

dröjer till dess att Wilma satt sig och visat upp kortet. I detta exempel är det nämnvärt att 

Wilmas generella begäran om förtydligande egentligen behandlas mycket specifikt då 

mamman i responderande turer agerar som att det rör sig om ett hörselproblem. 

 

Utdrag 15 
 

W= Wilma och (CI) M= mamman spelar memory 

 

168 M: a: du ha jättemånga ((pekar)) dom får snart inte rum 

169 där 

170 W:  ha:? 

171 M: dom få snart inte rum på bor[de:] 

172 W:     [hä:j?]  

173 M: ja du få lägga på kanten ((pekar)) 

 

 

I utdraget ovan spelar mamman och Wilma spel. I rad 170 begär Wilma förtydligande av 

mamman genom att säga ”ha?” vilket leder till att mamman tar om sitt yttrande i rad 171. 

Wilma söker bekräftelse på att förstått rätt då hon i rad 172, under överlappande tal, säger 

”hä:j?”. Mamman bekräftar och visar genom att peka i följande tur. 
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Generell begäran om förtydligande; barn-barn 

 

Utdrag 16 

 
K= Kalle och E= Eddie (CI) spelar memory 

262 K:  näe (.) å inte dom dom ((pekar på kartongen)) 

263 E:  va? 

264 K:  int- ja sa inte den dom ((pekar)) 

265 E:  VA? 

266 K:  JA SA INTE DEN DEN ((pekar på kartongen)) 

267 E:  inte den 

 

 

I ovanstående exempel görs en begäran om förtydligande i rad 263 då Eddie säger ”va?”. 

Kalles respons är ett upprepande av hans tidigare yttrande. Eddie ber om ytterligare 

förtydligande i rad 265, då med starkare röst. Detta resulterar i att även Kalle pratar starkare 

när han responderar.  Eddie bekräftar att han har förstått i sin tur genom att återanvända delar 

av Kalles yttrande. 

 

Utdrag 17 

 
L= Lina och (CI) W= Wilma (CI) leker med bilar 

242 L: hä bo alla familjen mamma 

243 W: ha? 

244 L: wilma (.) hä bo alla familjen vi: (1.2) eh 

245 W: ha? 

246 L: hä bo alla vi vamilbjen 

247 W: m: (2.0) den ((plockar en bil)) 

 

I rad 243 och 245 uttalar Wilma ”ha”, antingen för att hon inte hört eller för att hon inte 

förstått vad Lina menade. Lina svarar henne i rad 244 och 246 varefter Wilma i rad 247 

bekräftar Linas föregående tur och man fortsätter leka. 

 

I utdragen synliggjordes förekomst av såväl specifika som generella begäran av förtydligande 

där gemensam förståelse ofta uppnås men inte alltid. 

 

 

  



28 

 

Analys av förståelighet och begäran om förtydligande 

 

Nedan presenteras resultaten för beräkning av begäran om förtydligande samt resultaten av 

förståeligheten för respektive barn. 

 

Tabell 2.  

Barn Antal 

CI 
Ålder vid 

inkopplat 

CI 

Hörselålder Förståelighet 

% ord 
Förståelighet 

% meningar 
Begäran om 

förtydligande 

%* 

 1 1 + 1 

ha 
2:11 1:2 Enstaviga: 

33,3 
Tvåstaviga: 

33,3 

Medverkar ej V/B: 8,3 

B/B:14,2  

2 2 1:1 2:5 Enstaviga: 100 
Tvåstaviga: 60 

87,5 V/B: 1,7 
B/B: 0,6 

3 2 1:2/1:4 2:8 Enstaviga: 100  
Tvåstaviga: 

100 

63,6 Kan ej bedömas 

4 2 2:5 2:10 Enstaviga: 100 
Tvåstaviga: 

100 

80,8 V/B: 1,9 
B/B: 3,1 

5 2 0:9 3:2 Enstaviga: 100 
Tvåstaviga: 

83,3 

91,7 V/B: 4,8 
B/B: 1,0 

6 2 1.9 3:3 Enstaviga: 
66,7 

Tvåstaviga: 

71,4 

82,1 V/B: 0,6 
B/B: 3,8 

7 2 2:4 3:11 Enstaviga: 100 
Tvåstaviga: 

100 

96,0 V/B: 1,1 
B/B: 0,0 

* Procent av det totala antalet turer i samtalen. 

I tabellen ovan ses inga entydiga mönster mellan hörselålder och förståelighet. Exempelvis 

har barn 3 hört längre med CI än barn 2, men har lägre förståelighet på meningsnivå. Samma 

sak gäller implantationsålder och förståelighet, då två barn som fått sina implantat vid 1:1 år 

respektive 1:2/1:4 år skiljer sig åt när det gäller förståelighet. 

 

Resultaten visade att förståelighet på meningsnivå tycks ha ett samband med behovet av 

förtydligande, då det i samtal med barn med hög förståelighet uppstod färre begäranden om 

förtydligande från bägge deltagare. Detta förhållande stämmer också ofta för barnen i 

föreliggande studie, men inte alltid, för förståelighet på ordnivå.  
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I nedanstående diagram visas skillnader i användningen av begäran om förtydligande hos 

vuxna och barn.  

 
 

Figur 8 och 9. Andelen specifika och generella begäran om förtydligande hos barn med CI respektive, vuxna 

samtalspartners, beräknat på samtalens totala antal yttranden. 

 

De vuxna samtalsdeltagarna ställer en större andel specifika begäran om förtydligande än 

generella. Förhållandet är det motsatta för barnen med CI. 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

 

I analysen av samtalen har fenomen synliggjorts som inte alltid har gett utslag i CCC-

formuläret.  Detta kan tänkas bero på att frågan inte ställs tillräckligt specifikt eller på att 

föräldrar och personal helt enkelt inte uppfattar fenomenet som något anmärkningsvärt. 

Föräldrar och personal skiljde sig också ibland åt vad gäller svaren för det enskilda barnet. 

Föräldrar och personal ser och interagerar med barnen i olika miljöer och i olika aktiviteter, 

vilket kan förklara de skillnader i svar som uppstod. Vidare är formuläret inte utformat för 

barn med hörselnedsättning. Det är möjligt att ett påstående som exempelvis att ignorera 

andras tilltal kan uppfattas som en del av hörselproblematik och därför inte gett utslag i CCC. 

Andra frågor som kan ge upphov till detta, är påståendet om att upprepa ett yttrande 

75%

25%

Andelen specifika och 

generella begäran om 

förtydligande hos barn med 

CI

Generella Specifika

28%

72%

Andelen specifika och 

generella begäran om 

förtydligande hos vuxna 

samtalspartners

Generella Specifika



30 

 

ordagrant. För ett barn med hörselnedsättning kan detta vara en strategi för att uppnå 

gemensam förståelse.  

 

Pragmatisk förmåga varierar över tid och skiljer sig åt i olika situationer (Nettelbladt & 

Reuterskiöld Wagner, 2003). Resultaten från analysen av samtalen i föreliggande studie ger 

en bild av barnens förmåga till samspel vid just inspelningstillfället och det är troligt att 

barnen har både bättre och sämre samspelsförmåga i andra situationer. I föreliggande studie 

kan skillnader i antal begärande om förtydligande ha påverkats av vilken slags aktivitet man 

utförde. Vid fri lek var exempelvis barnen inte alltid nära varandra vilket kan ha försvårat 

förståelsen i vissa situationer. Vid spelsituationer är det tänkbart att själva spelet fungerade 

som en kontextuell ledtråd vilken samtalsdeltagarna samtalade kring, något som i vissa fall 

kan ha minimerat behovet av begäranden om förtydligande. Å andra sidan kan spelregler ha 

varit en källa till missförstånd. 

 

Barnen med CI som deltagit i föreliggande studie skiljer sig åt i sitt samspel med sina 

samtalspartners. Det går inte att se några tydliga samband kring barnens samspel relaterat till 

hur tidigt de fått implantaten eller hörselålder. Vidare ses inga entydiga mönster vad gäller hur 

länge man har haft implantaten och förståelighet, vilket dock har visats i tidigare studier 

(Chin, Tsai & Gao, 2003). En möjlig orsak till denna skillnad kan vara antal deltagare i de 

båda studierna, sju barn kontra 51 barn. Emellertid tycks förståelighet på meningsnivå 

avspegla hur effektivt samspelet fortskrider då de barn med hög förståelighet är de som har 

färre begäranden om förtydligande. Det är tänkbart att inga eller ett lågt antal begäran om 

förtydligande hos barnen med CI kan vara ett tecken på undvikandestrategi. Genom att låtsas 

förstå kan barnet undvika eventuellt besvärliga situationer då missförstånd ska redas ut. Vad 

gäller förståelighet på ordnivå visade Boothroyd (1985) att benämningstest kunde vara ett sätt 

att förutse förståelighet i spontana konversationer. Detta förhållande stämmer till viss del för 

deltagarna i föreliggande studie, men inte alltid, då en del barn med höga resultat på ordnivå 

var de som visade störst svårigheter i såväl vuxen- som barninteraktion, mätt i begäran av 

förtydligande. Genom att förståelighet på ordnivå bedömdes utifrån benämning av bilder och 

på meningsnivå genom att säga efter kan detta förklara de skillnader som uppvisades i en 

samspelssituation, då det förstnämnda inte belastade hörseln.  
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Missförstånd i samtal kan uppstå på grund av en mängd olika orsaker som kan relateras till 

samtalsdeltagarna. Det kan handla om faktorer såsom otillräckligt med information, 

svårförståeligt tal, brister i uppmärksamhet eller förståelse- eller hörselproblem (Lloyd, 1999). 

För barnen med lägst förståelighet på meningsnivå ses en rad exempel på hur 

samtalsdeltagarna tillsammans försöker reda ut missförstånd. Dessa resultat kan också 

jämföras med en studie av Tye-Murray (2003) som visade att talförståelighet tillsammans 

med språkförståelse kan kopplas samman med kommunikativa sammanbrott. Med andra ord 

tenderar barn med bättre förståelighet och bättre språkförståelse ha färre missförstånd i 

kommunikationen.  

 

Barn med CI har generellt sett försenad språkutveckling (Peterson, 2004). 

Språkförståelseproblem, särskilt svårigheter med den situationsanpassade språkförståelsen, 

kan enligt Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner (2003) leda till pragmatiska svårigheter. 

Vidare kan ett bristande lexikon medföra att barnen har svårt att uttrycka sig annorlunda när 

de inte blir förstådda (McTear & Conti-Ramsden, 2002). Studier kring döva barns 

kommunikativa utveckling har visat att svårigheter i kommunikationen beror på 

språkförsening och inte på generella kommunikativa svårigheter (Lederberg & Everheart, 

2000). Barnen i föreliggande studie har inte testats språkligt, men i vissa fall finns tecken på 

språkliga svårigheter. Det kan tänkas att de kommunikativa svårigheter som synliggjorts inom 

ramen för denna uppsats kan minska då barnen utvecklas språkligt. 

 

Barn med CI är en mycket heterogen grupp (Geers & Nicholas, 2006) och förklaringar till de 

fenomen som synliggjorts i exemplen kan vara många. En förklaring kan vara 

hörselproblematiken (Nelfelt & Nordqvist Palviainen, 2004) som kan försvåra 

samtalsdeltagarnas mål att uppnå gemensam förståelse (Ibertsson et al., 2008). I föreliggande 

studie återkommer fenomenet ”va” i hög utsträckning hos vissa av barnen med CI. Jeanes et 

al. (2000) fann att den vanligaste typen av begäran av förtydligande, för såväl vuxna som barn 

med hörselnedsättning, var generell. Användningen av denna generella begäran om 

förtydligande kan vara relaterad till hörselnedsättningen. I vissa utdrag från samtalen med 

barn med CI är det dock oklart om problemen uppstår på grund av att barnet inte har hört, 

eller om det handlar om språkliga svårigheter. Det kan även diskuteras i vilken utsträckning 

en begäran ska anses specifik eller generell, då exempelvis ”va” kan behandlas specifikt som 

ett hörselproblem av samtalspartnern. Samtalsdeltagarens sätt att hantera ”va” som ett 
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hörselproblem skulle kunna dölja språkliga svårigheter, om ”va” konsekvent ses som relaterat 

6till hörseln. 

 

Den vuxna tar i föreliggande studie ett större ansvar än barnen med CI för att de i samtalen 

ska uppnå gemensam förståelse, genom att ställa fler frågor och specifika begäran om 

förtydligande. Detta överensstämmer med slutsatser från tidigare studier om barn med 

språkstörning i interaktion (Hammarström & Lindkvist, 2009; Lundgren & Sigheim, 2008; 

Emanuelsson & Håkansson, 2007) där personal, föräldrar eller logoped, i större utsträckning 

än barnen, ansvarade för att samtalet flöt på framåt.  I Lundgrens och Sigheims studie (2008) 

var ett framträdande drag att i de sammanbrott som inträffade, berodde det ofta på att barnet 

med språkstörning gav otillräcklig information till samtalspartnern. Dessa drag synliggörs 

även i flertalet exempel i föreliggande studie.  

 

Något som kan underlätta samtalets gång när man interagerar med ett barn är användandet av 

tecken och gester (Nettelbladt & Salameh, 2007) och detta är något som barnens 

samtalspartner använder sig av i vissa fall. Tecken som stöd återfinns i samtal mellan barn 

och personal, medan gester och kroppsspråk är vanligt mellan föräldrar och barn, samt barn 

och barn.   

 

I några av samtalen användes bilder som stöd i interaktionen antingen direkt, exempelvis när 

bilderna stod i fokus, eller indirekt, exempelvis i spelsituationer. I de fall den språkliga 

förmågan hos barnet tycktes begränsad, blev det tydligt att dessa bilder fick stor betydelse för 

att föra samtalet framåt samt markera ämnesbyte, än då barnet uppvisade större flexibilitet i 

sitt språk. 

 

Metoddiskussion 

 

Som analysmetod användes Conversation Analysis. CA gör det möjligt att studera vad som 

fungerar bra samt vad som fungerar mindre bra i ett samtal (Ahlsén & Nettelbladt, 2008), 

samt belysa de strategier som samtalsdeltagarna eventuellt kan använda för att kompensera 

för kommunikativa brister (Perkins, 2005). Likt tidigare forskning (Emanuelsson & 

Håkansson, 2007: Lundgren & Sigheim, 2008; Ibertsson et al., 2008) har samtalsanalys 

fungerat väl för att belysa samspelet hos deltagarna i föreliggande studie.  
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Barn med CI är en heterogen grupp. Barnen som deltog i föreliggande studie uppvisar 

skillnader sinsemellan. Inom CA läggs vanligtvis ingen vikt vid yttre faktorer (Heritage, 

1989; Norrby, 2004). Samtalen i denna uppsats diskuteras trots detta utifrån yttre faktorer, 

exempelvis hörsel, förståelighet och ålder vid implantation, i resultatdiskussionen. Syftet med 

studien är att beskriva den pragmatiska förmågan hos barnen med CI. Inom det emergenta 

synsättet på pragmatik tas även bakomliggande orsaker i beaktande (Perkins, 2005). Att 

diskutera exempelvis hörsel i relation till samspelsförmågan hos ett barn med CI ger en mer 

nyanserad och rättvis bild av barnens situation. 

 

Inspelningarna har skett utifrån de förutsättningar som gällt på respektive förskola, vilket 

resulterat i varierande ljudkvalitet på inspelningarna. Det finns därmed sekvenser i samtalen 

som inte gått att uppfatta på grund av den yttre miljön, vilket kan ha medfört att relevanta 

fenomen inte synliggjorts i studien.  

 

Vad gäller bedömning av förståelighet hos barn med CI hade det kunnat vara intressant att se 

eventuella skillnader för en erfaren samt naiv lyssnare. Återigen kan ljudkvaliteten ha varierat 

och därmed påverkat utfallet av förståeligheten.  

 

CCC bidrog med ytterligare kompletterande information kring barnens pragmatiska förmåga. 

Då ett antal barn i studien även låg under åldersnormen för CCC användes heller inte 

resultaten jämförande deltagarna emellan.  

 

De barn som deltagit i studien har haft sina implantat varierande länge. Denna tidsangivelse 

behöver dock inte avspegla i hur stor omfattning deltagarna faktiskt har använt sina 

hörselhjälpmedel (Wilkinson et al., 2009). Vidare är det tänkbart att de familjer som har 

positiva erfarenheter av CI är mer benägna att delta i studien och urvalet kan därmed ha blivit 

påverkat.  

 

Slutsatser 

 

Barnen som deltagit i studien utgör en heterogen grupp och inga tydliga slutsatser mellan 

hörselnedsättning och pragmatiska förmågor hos barnen med CI kan dras. Resultaten i 
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föreliggande studie visar att barn med CI använder sig av både specifika och generella 

begäran om förtydligande. Förståelighet på meningsnivå tycks avspegla hur effektivt 

samspelet fortskrider då barn med CI med hög förståelighet har minst andel begäran om 

förtydligande i sina samtal. Detta förhållande stämmer också ofta för barnen i föreliggande 

studie, men inte alltid, för förståelighet på ordnivå. Vidare visar resultaten att vuxna 

samtalsdeltagarna använder högre andel specifik begäran om förtydligande i jämförelse med 

barn med CI.   

 

Framtida studier 

 

Det skulle vara av intresse att i framtida studier undersöka den pragmatiska förmågan hos 

barn med CI då de interagerar med okända. Vidare finns det ytterligare fenomen i barnens 

samspel som kan vara intressanta att studera närmare, exempelvis felsägningar eller 

alternativa kommunikationssätt. Framtida forskning skulle även kunna inbegripa yngre barns 

med CI samspelsförmåga kopplat till arbetsminne. 
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Information till förälder till barn med cochleaimplantat som deltar i studien 

 

Förmågan till samspel hos barn med cochleaimplantat 
 

Vi är två logopedstudenter, Kajsa Andersson och Stina Englund, som studerar vid 

Hälsouniversitetet i Linköping. Vi är nu inne på vårt fjärde och sista år. För oss innebär detta 

att vi från januari till maj kommer att arbeta med vårt examensarbete. Vi vill genomföra en 

studie som syftar till att belysa barn med cochleaimplantats (CI) förmåga till samspel med sin 

omgivning. En förhoppning är att studien ska kunna belysa såväl styrkor som eventuella 

svagheter i kommunikationen hos barn med CI. Handledare för examensarbetet är legitimerad 

logoped och universitetslektor Christina Samuelsson och Björn Lyxell, professor i psykologi.  

 

Vi önskar spela in ditt barn med ljud- och videoupptagning vid lek på förskolan tillsammans 

med ett annat barn. Vi kommer inte att vara med i rummet, för att bibehålla en så naturlig 

leksituation som möjligt. För att kunna göra en jämförande analys skulle vi även vilja spela in 

dig och ditt barn i ett samtal, exempelvis i anslutning till hämtning från förskolan. Ni kommer 

då att få fylla i ett formulär med frågor om barnets kommunikation.  De båda inspelningarna 

kommer uppskattningsvis att ta drygt en timme. För studien behövs även ett skriftligt 

samtycke till inhämtande av journalhandlingar rörande ditt barns hörsel och cochleaimplantat. 

 

Vi kommer att lyssna och titta på ljud- och videoupptagningarna och skriva ner vad som sägs 

för fortsatta analyser. För att behålla anonymiteten kommer alla uppgifter om dig och ditt barn 

att avidentifieras och ni kommer att tilldelas kodnamn som kommer att användas 

genomgående. Enskilda deltagarna kommer inte att kunna identifieras. Inspelningarna 

kommer endast användas i forskningssammanhang och kommer inte att visas offentligt. 

Medverkan i studien är frivillig och kan när som helst avbrytas. 

 

För att besvara eventuella frågor kring studien kommer ni att kontaktas per telefon om ni 

väljer att medverka. Om ni väljer att tacka ja till att ert barn deltar i studien kommer vi att 

kontakta barnets förskola för att diskutera en lämplig tid för inspelning. Skriftligt 

godkännande ges genom medföljande godkännandeblankett. Vi är tacksamma om blanketten 

är oss tillhanda senast 8/2. 

 

 

Hör gärna av er vid frågor om studien: 

 

Kajsa Andersson  Stina Englund 

Mail: xxxx@student.liu.se  xxxxx@student.liu.se 

Telefon: xxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx 

 

Handledare: 

Christina Samuelsson  Björn Lyxell 

Universitetslektor  Professor 

 

 

 

 

Tack för er medverkan! 

mailto:xxxx@student.liu.se
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Samtyckesblankett gällande studie av förmågan till samspel hos barn med CI. Studien utförs 

vid Linköpings Universitet 2009/2010 som en magisteruppsats inom logopedprogrammet. 

Jag har läst igenom den givna informationen och samtycker härmed till att mitt barn deltar i 

studien. 

 

 

Barnets namn …………………………………………………………………………………… 

 

Målsmans namnteckning………………………………………………………………………... 

 

Ort ………………………………………….. Datum …………………………………………. 

 

Målsmans namnförtydligande…………………………………………………………………... 

 

Telefonnummer ………………………………………………………………………………… 
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Information till förälder till barn utan cochleaimplantat som deltar i studien 

 

Förmåga till samspel hos barn med cochleaimplantat 
 

Vi är två logopedstudenter, Kajsa Andersson och Stina Englund, som studerar vid 

Hälsouniversitetet i Linköping. Vi är nu inne på vårt fjärde och sista år. För oss innebär detta 

att vi från januari till maj kommer att arbeta med vårt examensarbete. Vi vill genomföra en 

studie som syftar till att belysa barn med cochleaimplantats (CI) förmåga till samspel med sin 

omgivning. CI är ett hjälpmedel som kan ge barn med grav hörselnedsättning eller dövhet 

möjlighet att uppfatta ljud och talat språk. En förhoppning är att studien ska kunna belysa 

såväl styrkor som eventuella svagheter i kommunikationen hos barn med CI. Handledare för 

examensarbetet är legitimerad logoped och universitetslektor Christina Samuelsson och Björn 

Lyxell, professor i psykologi. 

 

Vi önskar spela in ditt barn med ljud- och videoupptagning vid lek på förskolan tillsammans 

med ett barn med CI. Vi kommer inte att vara med i rummet för att bibehålla en så naturlig 

leksituation som möjligt. Ditt barn förväntas inte prestera något särskilt utan vi är intresserade 

av hur han/hon leker naturligt. Inspelningen kommer uppskattningsvis att ta knappt en timme. 

 

Vi kommer att lyssna och titta på ljud- och videoupptagningarna och skriva ner vad som sägs 

för fortsatta analyser. För att behålla anonymiteten kommer alla uppgifter om ditt barn att 

avidentifieras och barnet kommer att tilldelas ett kodnamn som kommer att användas 

genomgående. Enskilda deltagarna kommer inte att kunna identifieras. Inspelningarna 

kommer endast att användas i forskningssammanhang och kommer inte att visas offentligt. 

Medverkan i studien är frivillig och kan när som helst avbrytas. 

 

Om ni väljer att tacka ja till att ert barn medverkar i studien så kommer vi att bestämma en 

lämplig tidpunkt för inspelning tillsammans med förskolan. Skriftligt godkännande ges 

genom medföljande godkännandeblankett. 

 

 

Hör gärna av er vid frågor om studien: 

 

Kajsa Andersson  Stina Englund 

Mail: xxxxx@student.liu.se xxxxxxx@student.liu.se 

Telefon: xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx 

 

Handledare: 

Christina Samuelsson  Björn Lyxell 

Universitetslektor  Professor 

 

 

 

 

 

 

Tack för er medverkan! 
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Samtyckesblankett gällande studie av förmågan till samspel hos barn med CI. Studien utförs 

vid Linköpings Universitet 2009/2010 som en magisteruppsats inom logopedprogrammet. 

Jag har läst igenom den givna informationen och samtycker härmed till att mitt barn deltar i 

studien. 

 

 

Barnets namn …………………………………………………………………………………… 

 

Målsmans namnteckning………………………………………………………………………... 

 

Ort ………………………………………….. Datum …………………………………………. 

 

Målsmans namnförtydligande…………………………………………………………………... 

 

Telefonnummer ………………………………………………………………………………… 
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En- samt tvåstaviga ord i förståelighetstestet 

 

1. Säng   48. Läsa/-er  

2. Banan   49. Stövlar 

3. Klocka   50. Pussel 

4. Tröja   51. Hund 

5. Äpple   52. Stol 

6. Sko   53. Hand 

7. Lejon   54. Byxor 

8. Bil   55. Väska 

9. Häst   56. Bada 

10. Tänder   57. Tavla 

11. Spade   58. Träd 

12. Sked   59. Katt 

13. Kniv   60. Cykel 

14. Gaffel  

15. Fisk  

16. Fågel  

17. Bok  

18. Stjärna  

19. Mun  

20. Öga  

21. Svamp  

22. Röd 

23. Hus  

24. Glas  

25. Hatt  

26. Båt 

27. Ratt 

28. Näsa 

29. Klänning 

30. Lampa 

31. Blomma 

32. Penna 

33. Ballong 

34. Frukt/fruktskål 

35. Tomte 

36. Mössa 

37. Tumme 

38. Sol 

39. Springa/-er 

40. Sova/-er 

41. Ljus 

42. Bulle 

43. Boll 

44. Kudde 

45. Äta/-er 

46. Sjunga/-er  

47. Baka/-r 
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Exempelbilder 
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Meningar i förståelighetstestet 

 

1. Hunden går på vägen.  

2. Katten jagar råttan.  

3. Pojken äter bullar. 

4. Mamma klipper håret. 

5. Olle äter blåbär. 

6. Fågeln sitter i trädet. 

7. Det gör ont i huvudet.  

8. Barnen tittar på film.  

9. Det snöar ute. 

10. Vantarna är blöta. 

11. Bilbanan är trasig. 

12. Snart är våren här!  

13. Stolen är trasig. 

14. Bilen kör fort. 

15. Dörren är låst.  

16. Lillebror är ledsen. 

17. Filmen tog slut.  

18. Blomman luktar gott. 

19. Havet är blått. 

20. Hästen springer i hagen.  

21. Barnen leker i sandlådan. 

22. Solen är varm. 

23. Det regnar ute.  

24. Pappa läser saga. 

25. Familjen grillar korv.  

26. Olle lyssnar på musik. 

27. Vi går en promenad. 

28. Kan du släcka lampan?  

29. Ta på jackan. 

30. Ät det gröna äpplet. 

31. Jag är hungrig.  

32. Imorgon är det torsdag. 

33. Ge mig fjärrkontrollen.  

34. Var är nycklarna? 

35. Jag fryser om fötterna. 

36. Har du tappat vantarna? 

37. Varför är du arg? 

38. Hur lång är du?  

39. Maten är klar. 

40. Vi har köpt godis. 

41. Det är kallt i vattnet. 

42. Jag längtar efter sommaren. 

 

Nonsensmeningar 

1. Kakan äter äpplet 

2. Bilen simmar långt 

3. Hatten tappar minnet  
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4. Himlen steker pannkakor 

5. Vilar din jacka 

6. Röda skor gråter  

7. Vilda vantar äter garn 

8. Luften är dyr 

9. Viska flyter tomt 

10. Båten går på land 
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Transkriptionsnyckel  

Anpassning av transkriptionsnyckel från Öqvist, J. (2005). När man talar om trollen: 

Personreferens i svenskt samtalsspråk. (Avhandling för doktorsexamen). Linköpings 

Universitet.  

Symbol Betydelse 

[ / ] Anger att överlappande tal börjar/slutar 

= Visar att två yttranden fälls utan skönjbar tystnad dem emellan, ‟latching‟ 

(1.3) En paus mätt i tiondels sekunder 

(.) En mikropaus, kortare än 0,2 sekunder 

. Fallande intonation 

? Frågeintonation 

: Förlängning av ljudet som föregår  

me- Ett tvärt avbrott i talflödet 

Menar Betonat ord 

jo: Fallande grundton i förlängt ljud 

jo: Stigande grundton i förlängt ljud 

NEJ Hög ljudstyrka jämfört med det omgivande talet 

◦nä◦ Låg ljudstyrka jämfört med det omgivande talet 

↑ Höjd grundton 

↓ Sänkt grundton 

> < Det inramade talet har ett snabbare tempo än det omgivande talet 

< > Det inramade talet har ett långsammare tempo än det omgivande talet 

hh/.hh Hörbar utandning respektive inandning 

((kommentar)) Beskrivning av något i samtalet 

(osäkert) Anger osäker tolkning 

X Något yttras men går inte att tolka 

 


