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Phonological and Cognitive Abilities in Children 

- A Comparison between Children with Cochlear Implants and/or Hearing Aids and 

Hearing Children 

 

Abstract 

The aim of the current study was to examine potential differences in phonological and 

cognitive abilities between children with cochlear implants (CI) and/or hearing aids (HA) and 

hearing children in the ages five to seven years. The study compared results from eleven to 44 

children with normal hearing with eight to 25 children with CI/HA from four different studies. 

The material consisted of a test of output phonology, a test of phonological representations, 

TOWRE and five subtests in SIPS. All of the results were analyzed quantitatively and the test 

of output phonology was also analyzed qualitatively. The results indicated that children with 

CI/HA in general performed poorer than the hearing children on tests of phonological ability 

and phonological working memory, but they performed on a par with hearing children on tests 

of complex and visuospatial working memory. The conclusions that may be drawn are that the 

children with CI/HA, as a group, exhibited poorer phonological ability on several of tests of 

phonological ability than the children with normal hearing. When analyzed according to age 

the children with CI/HA exhibited significantly lower phonological production skills in the 

group consisting of five year old children, but not in the groups consisting of six and seven 

year old children. Regarding cognitive ability the children with CI/HA exhibited poorer 

phonological working memory capacity compared to the children with normal hearing, but 

regarding complex and visuospatial working memory they exhibited abilities on a par with the 

children with normal hearing 

 

Keywords: cochlear implants, hearing aids, children, phonological abilities, cognitive 

abilities 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka eventuella skillnader mellan barn med 

cochleaimplantat (CI) och/eller hörapparat (HA) och normalhörande barn i åldrarna fem till 

sju år avseende fonologiska och kognitiva förmågor. I studien jämfördes resultat från elva till 

44 normalhörande barn med åtta till 25 barn med CI/HA från fyra olika studier. 

Undersökningsmaterialet utgjordes av kortversionen av Stora fonemtestet, fonologiska 

representationer, TOWRE samt fem deltest ur testbatteriet SIPS. Testresultaten analyserades 

kvantitativt och för kortversionen av Stora Fonemtestet även kvalitativt. Resultatet visade att 

barnen med CI/HA generellt presterade lägre än de normalhörande barnen på test av 

fonologisk förmåga och fonologiskt arbetsminne, men att de låg i nivå med de normalhörande 

barnen avseende generellt och visuospatialt arbetsminne. De slutsatser som kunde dras var att 

barnen med CI/HA presterade signifikant lägre avseende flertalet aspekter av fonologisk 

förmåga, på gruppnivå, dock var prestationen hos barnen med CI/HA vid uppdelning i 

åldersgrupper signifikant lägre på test av fonologisk produktion i femårsgruppen, men inte i 

sex- och sjuårsgrupperna.  Beträffande kognitiv förmåga presterade barnen med CI/HA 

betydligt lägre på test av fonologiskt arbetsminne, men de presterade i nivå med de 

normalhörande barnen i samma åldrar avseende generellt och visuospatialt arbetsminne. 

 

Nyckelord: cochleaimplantat, hörapparat, barn, fonologiska förmågor, kognitiva förmågor 

 

Lista över förkortningar 

CI: cochleaimplantat 

HA: hörapparat 

AM: arbetsminne 

HNS: hörselnedsättning 

PCC: Percentage of Consonants Correct 

PVC: Percentage of Vowels Correct 
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Bakgrund 

Drygt en promille av alla barn föds med måttlig till uttalad hörselnedsättning (HNS) 

(Fortnum, Summerfield, Marshall, Davis & Damford, 2001; Nekahm, Weichbold & Welzl-

Müller, 2001) och därtill tillkommer ett antal barn som efter födseln av olika orsaker drabbas 

av HNS av olika grad. HNS definieras som en nedsatt eller icke-existerande förmåga att 

uppfatta ljud (Socialstyrelsen, 2009). HNS förekommer i olika grader; lätt (20-39 dB HL), 

måttlig (40-64 dB HL), svår (≥65 dB HL) samt uttalad (≥90 dB HL). HL står för Hearing 

Level, ett mått på hörselförlusten (Socialstyrelsen, 2009). Vid lätt HNS uppvisas svårigheter 

med taluppfattning vid exempelvis bakgrundsbuller, vilket kan kompenseras relativt bra med 

hjälp av hörapparat. Vid måttlig HNS hjälper hörapparaten till med att förbättra 

taluppfattningen i de flesta, men inte alla ljudmiljöer. Vid svår HNS har personen svårt att 

uppfatta tal utan hörapparat (Socialstyrelsen, 2009), men med en hörapparat kan barn med 

denna grad av HNS uppnå den tal- och språkförmåga som krävs för att kunna gå i en vanlig 

skolklass (Gustafsson et al., 2007). Vid mycket grav eller uttalad HNS bidrar inte 

hörapparater till att förbättra taluppfattningen i någon större utsträckning (Socialstyrelsen, 

2009). Vid denna grad av HNS kan ett cochleaimplantat (CI), förbättra hörselfunktionen 

(SBU, 2006; Socialstyrelsen, 2009; Tait et al., 2010). 

HNS delas in i två huvudtyper: ledningshinder och sensorineural HNS, beroende på 

hörselskadans lokalisation (Broms, 1991). Sensorineural HNS kan definieras som en 

permanent HNS orsakad av skada på cochlean eller på nervbanorna från cochlean till hjärnan 

(ASHA, 2007). HNS orsakad av ledningshinder kan definieras som ett tillstånd där ljudet inte 

överförs tillräckligt effektivt från hörselgången till innerörat (ASHA, 2007). En sensorineural 

skada medför en nedsättning av både ljudets kvalitet och kvantitet och HNS är i regel som 

mest omfattande i de högre frekvensområdena där de tonlösa konsonanterna återfinns (Broms, 

1991).  En sensorineural cochleär hörselskada medför svårigheter att uppfatta ljud med låg 

intensitet, men inte ljud med hög intensitet, vilket resulterar i ett mindre dynamiskt auditivt 

omfång i främst höga frekvensområden (Lunner, Hellgren, Arlinger & Elberling, 1998). 

Orsaker till sensorineurala hörselskador hos barn är bland annat infektioner, bullerskador samt 

genetiska faktorer. Vid ledningshinder reduceras ljudnivån och förmågan att höra svaga ljud 

(ASHA, 2007) på grund av exempelvis mediaotit, extern otit, hörselgångsatresi eller 

otoscleros. Vad gäller permanent HNS hos barn är sensorineural HNS vanligast 

förekommande (Broms, 1991). 
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Barn med hörapparat (HA) och barn med cochleaimplantat (CI) 

I Sverige finns det cirka 3900 barn och ungdomar i åldern 0-20 år som använder hörapparat 

(HA) (Socialstyrelsen, 2009). För att upptäcka HNS tidigt tillämpas i Sverige, neonatal 

hörselscreening (Socialstyrelsen, 2009) och efter identifieringen av HNS remitteras barnet 

vidare för diagnostisk utredning inför habilitering, där flera olika professioner är inblandade 

(SBU, 2004). 

I Sverige implanteras 90 procent av alla barn med mycket grav eller uttalad medfödd 

eller förvärvad HNS med CI (Socialstyrelsen, 2009) och drygt 600 barn i åldern 0-20 år har 

hittills implanterats (Barnplantorna, 2011). Tack vare neonatal hörselscreening kan CI-

program initieras tidigt (Socialstyrelsen, 2009), vilket främjar språkutvecklingen (Colletti et 

al., 2005; Geers, Moog, Biedenstein, Brenner & Hayes, 2009). Med hänsyn till hjärnans 

plasticitet är en implantation av CI, vid medfödd svår till uttalad HNS, före tre och ett halvt 

års ålder gynnsamt för barnets utveckling, (Sharma, Dorman & Spahr, 2002; Sharma, Nash & 

Dorman, 2009) och enligt Colletti, Mandála, Zoccante, Shannon och Colletti (2011) uppvisar 

barn som implanterats före 12 månaders ålder en snabbare utveckling av auditiv perception 

och tal och språk än barn som implanterats efter 12 månaders ålder. Det blir allt vanligare att 

barn implanteras före 12 månaders ålder (Dettman, Pinder, Briggs, Dowell & Leigh, 2007; 

Knutson, Stika, 2009). Enligt James och Papsin (2004) kan barn opereras redan vid sju till 

tolv månaders ålder, förutsatt att lämpliga åtgärder vad gäller narkos och postoperativt stöd 

vidtas, medan Miyamoto, Houston och Bergeson (2005) menar att barn redan vid 6 månaders 

ålder kan genomgå operationen. En livslång habilitering inleds efter implantationen och 

inkopplingen av talprocessorn, vilken innefattar bland annat uppföljning hos CI-teamet för 

medicinsk uppföljning, pedagogisk anpassning, stöd och uppföljning av tal- och 

språkutvecklingen, psykosocialt stöd samt praktisk hjälp (SBU, 2004). Den tid barnet hört 

med hjälp av CI, om det inte hört tidigare, definieras som barnets hörselålder (SBU, 2006). 

Ett CI stimulerar de kvarvarande neuronen i cochlean via elektriska impulser som sedan 

hörselnerven vidarebefordrar till hörselcentrum i hjärnan där de omvandlas till 

ljudupplevelser (Wilkinson, Fayad & Luxford, 2009). Tack vare denna biotekniska 

landvinning kan barn med mycket grav till uttalad HNS få tillgång till en del av den auditiva 

stimulans och lingvistiska information som normalhörande barn får (Brinton, 2001; Svirsky, 

Chin & Jester, 2007). Dock medför inte ett CI normal hörsel då det överför information om 

ljudets amplitud-envelopp via ett lägre antal frekvenskanaler än vid normal hörsel (Johnson & 

Goswami, 2010). Hörseln vid CI blir därför inte lika detaljrik som vid normal hörsel (Pisoni et 

al., 2007). 
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Bilaterala CI är fördelaktigt vid mycket grav bilateral HNS (Johnston, Durieux-Smith, 

Angus, O’Connor & Fitzpatrick, 2009; SBU, 2006) då bilateral auditiv stimulans ger 

förutsättningar till riktningshörsel, samtidigt som de förbättrar taluppfattning i buller 

(Johnston et al., 2009; Steffens et al., 2008; Willstedt-Svensson, Sahlén & Mäki-Torkko, 

2008) samt förbättrar ljudkvaliteten (Steffens et al., 2008). 

 

Fonologi 

Fonologi är en paraplyterm som innefattar flera olika aspekter såsom perception och 

produktion av fonologisk information (Bauman-Waengler, 2004; Wass, 2009). I föreliggande 

studie ligger fokus på följande fonologiska förmågor; fonologiska representationer, 

fonologisk medvetenhet, fonologisk perception och produktion, de fonologiska aspekterna av 

arbetsminnet (AM) samt utveckling av dessa förmågor. Fonologi kan definieras som de 

fonemsystem och ljudmönster som förekommer i ett språk (Bauman-Waengler, 2004; 

Nettelbladt, 2007). Bearbetning av fonologisk information innefattar fonologisk medvetenhet, 

fonologiskt AM samt lexikal access (Anthony & Francis, 2005; Lonigan et al., 2009; Wagner 

& Torgesen, 1987), vilka är grundläggande i både tal- och språkutvecklingen och läs- och 

skrivinlärningen (Anthony et al., 2002). Fonologiska representationer är lagrade i 

långtidsminnet och utgör den kognitiva motsvarigheten till de ljudenheter som förekommer i 

talproduktionen (Elbro & Jensen, 2005). Fonologisk medvetenhet är individens förmåga att 

känna igen, särskilja samt manipulera fonem i språket (Anthony & Francis, 2005) och är 

betydelsefull för läsutvecklingen (Anthony et al., 2002; Ehri et al., 2001; Lundberg, Larsman 

& Strid, 2010), då läsning är en kognitiv process som är beroende av fonologisk bearbetning 

(Lundberg et al., 2010; Lyxell et al., 2008), samt för utvecklingen av talat språk (Rvachew, 

2006). Förmågan att producera ord efter språkets fonologiska regler kallas för fonologisk 

produktion (Scarborough, 1990) och kräver stora kognitiva resurser, i synnerhet vad gäller 

minne, planering och motorik (Vihman, Depaolis & Keren-Portnoy, 2009). 

Fonologiska förenklingsprocesser, som härstammar från David Stampes naturliga 

fonologi, publicerad för första gången 1969, definieras som systematiska fonemförändringar i 

barnets språk och beskriver barnets produktion av det vuxna målordet (Hansson & 

Nettelbladt, 2002; Nettelbladt, 2007). Fonologiska förenklingsprocesser tycks förekomma i 

alla språk, även om användningsfrekvensen av specifika förenklingsprocesser beror på 

språkets struktur (Nettelbladt, 2007; Vihman, 2004), och kan delas in i syntagmatiska 

respektive paradigmatiska processer. De syntagmatiska förenklingsprocesserna (exempelvis 

utelämning av obetonad stavelse, utelämning av final konsonant, reduplikation, 
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klusterreduktion samt assimilation) är kontextkänsliga och påverkar stavelsens struktur. De 

paradigmatiska förenklingsprocesserna (exempelvis klusilering, dentalisering, försvagning, 

påtoning samt neutralisering av vokal (Nettelbladt, 2007)), är kontextoberoende och påverkar 

enskilda fonem (Hansson & Nettelbladt, 2002; Ingram, 1976; Nettelbladt, 2007). Om flertalet 

fonologiska förenklingsprocesser används i barnets språk efter fyra års ålder kan detta 

indikera en försenad fonologisk utveckling (Cahill Haelsig & Madison, 1986). 

 

Fonologisk utveckling hos normalhörande barn 

Fonologisk utveckling kan definieras som de processer genom vilka barn tillägnar sig och 

använder de ljudmönster som finns i modersmålet (Snowling & Hulme, 1994) och en 

förutsättning för denna utveckling är förmågan att uppfatta och klassificera fonem (Bishop, 

1997). Den fonologiska utvecklingen kan inte separeras från barnets allmänna tal- och 

språkutveckling (Bauman-Waengler, 2004), då den påverkas av barnets kognitiva, motoriska, 

semantiska, pragmatiska samt morfosyntaktiska utveckling (Dodd & McIntosh, 2010). 

Utvecklingen av fonologiska representationer inleds på ett tidigt stadium i den 

fonologiska utvecklingen (Swingley, 2003) och dessa utgörs inledningsvis av ord 

(Nettelbladt, 2007; Ziegler & Goswami, 2005), vilka lärs in utan närmare fonologisk analys 

(Nettelbladt, 2007; Ziegler & Goswami, 2005) och påverkas av syntagmatiska 

förenklingsprocesser (Kent, 1999; Nettelbladt, 2007). Men då ordförrådet utökas krävs en 

närmare analys av ordets beståndsdelar (Nettebladt, 2007; Walley, 1993). Detta medför att 

fonemet nu uppträder som en fonologisk enhet, på en implicit nivå (Walley, 1993) och att 

barnets fonologiska representationer successivt blir alltmer specificerade (Walley, Metsala & 

Garlock, 2003). I samband med detta sker en successiv övergång från syntagmatiska till 

paradigmatiska förenklingsprocesser (Nettelbladt, 2007). Mellan ett och ett halvt och fyra års 

sker en tydlig minskning i förekomsten av fonologiska förenklingsprocesser (Roberts, 

Burchinal & Footo, 1990). Exempel på förenklingsprocesser som kan kvarstå efter fyra års 

ålder är klusterreduktion (Bauman-Waengler, 2004) och försvagning (Roberts et al., 1990). 

Mellan fyra och sju års ålder klarar barnet att producera samtliga fonem (Ingram, 1976; 

Nettelbladt, 2007). Den huvudsakliga fonologiska utvecklingen slutförs mellan sex och sju års 

ålder (Bauman-Waengler, 2004; Nettelbladt, 2007), men först vid nio års ålder kan barnet 

medvetet uppfatta alla fonemskillnader i språket (Nettelbladt, 2007). 

En åldersrelaterad utveckling av fonologisk medvetenhet sker genom att barn först 

analyserar orden som helheter och sedan i allt mindre beståndsdelar; först i stavelser och 

senare i fonem (Anthony et al., 2002; Anthony & Francis, 2005). Mellan fyra och åtta års 
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ålder gör barn stora framsteg vad gäller fonologisk medvetenhet (Berk, 2006) då förskolebarn 

uppmärksammar rim och andra fonemförändringar medan barn i årskurs tre kan identifiera 

alla fonem i ett ord (Ehri et al. 2001). Den fonologiska medvetenheten förbättras betydligt vid 

introduktionen av läs- och skrivundervisning, i synnerhet på fonemnivå, då det i talat språk är 

svårt att urskilja fonem på grund av koartikulation. Barnet har som störst nytta av fonologisk 

medvetenhet då det lär sig knäcka den alfabetiska koden och därefter ger läsning och 

skrivning ytterligare feedback som förbättrar den fonologiska medvetenheten (Anthony & 

Francis, 2005). 

 

Språkutveckling hos barn med CI/HA 

En begränsad mängd forskning har studerat språkutvecklingen hos barn med lätt till måttlig 

sensorineural HNS (Moeller et al., 2010), men några av de studier som finns har visat att barn 

med HNS av denna grad riskerar en språkförsening (Borg, Edquist, Reinholdson, Risberg, & 

McAllister, 2007; Delage & Tuller, 2007; Kennedy et al., 2006; Kiese-Himmel & Reeh, 

2006). Vad gäller barn som lär sig talat språk via CI uppvisar de stor individuell variation 

avseende språkutveckling, auditiv förmåga och förståelighet i talet (Cleary, Pisoni, Kirk, 

2000; Wie, Falkenberg, Tvete & Tomblin, 2007). Orsaken till denna variation utgörs till viss 

del av demografiska variabler såsom hur lång tid barnet haft HNS innan det fick CI/HA, 

barnets hörselålder, implantationsålder (Cleary et al., 2000; Fagan & Pisoni, 2010; Lyxell et 

al., 2008; Wass et al., 2008) samt kommunikationssätt (teckenkommunikation, oral 

kommunikation eller en kombination) (Dillon, Burkholder, Cleary & Pisoni, 2004; Ibertsson, 

Hansson, Asker-Àrnason, Sahlén & Mäki-Torkko, 2009). Även faktorer som användningstid, 

icke-verbal intelligens (Wie et al., 2007), etiologin hos HNS samt förekomst av andra 

samtidiga funktionsnedsättningar tycks ha betydelse för tal-och språkutvecklingen (Inscoe, 

Odell, Archbold & Nikolopoulos, 2009). 

Den auditiva stimulansen är viktig för tillägnandet och produktionen av lingvistiska 

enheter (Gaul Bouchard, Le Normand & Cohen, 2007) då hörsel spelar en viktig roll i 

utvecklingen av talat språk (Ibertsson et al., 2009). Lätt till måttlig HNS hos barn medför risk 

för språkförsening (Borg et al., 2002, 2007; Delage & Tuller, 2007; Keilmann, Kluesener, 

Freude & Schramm, 2010). För barn med lätt till svår HNS som använder HA påvisade Borg 

et al. (2002) ett samband mellan graden av HNS och den språkförsening barnen uppvisade. 

Dock tenderade språkförseningen att reduceras med stigande ålder (Borg et al., 2002). För 

barn med grav eller uttalad HNS har implantation av ett CI möjliggjort en utveckling av 

kommunikativa förmågor på en högre nivå än vad de hade kunnat uppnå via HA-användning 
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(Ertmer, 2011; Gaul Bouchard et al., 2007; Grogan, Barker, Dettmann & Blamely, 1999; 

Spencer & Tomblin, 2009; Wass et al., 2008), främst när bearbetning av kognitiv och språklig 

information är viktig som vid bearbetning i det generella AM (för definition se s.8), läsning 

och fonologisk bearbetning (Geers, Tobey, Moog & Brenner, 2008; Spencer & Tomblin, 

2009). Barn som får ett CI före två års ålder kan förväntas uppnå vissa språkliga förmågor i 

samma takt som normalhörande barn (Hayes, Geers, Treiman & Moog, 2009). Genom att 

barnen får ett CI i tidig ålder blir gapet mellan barnets kronologiska ålder och dess språkliga 

ålder mindre genom att barnet får auditiv stimulans under språkutvecklingens kritiska 

perioder (Fagan & Pisoni, 2010; Miyamoto et al., 1997; Miyamoto, Houston, Kirk, Perdew & 

Svirsky, 2003).  

 

Fonologisk utveckling hos barn med CI/HA 

Barn med CI (medelålder vid implantation 45 respektive 40 månader) presterar lägre än 

normalhörande barn på uppgifter som testar fonologisk förmåga (Ibertsson, Willstedt-

Svensson, Radeborg & Sahlén, 2008; Wass et al., 2008), då barn med medfödd uttalad HNS 

som använder CI utvecklar svagare fonologiska system (Spencer & Tomblin, 2009) samt 

mindre distinkta fonologiska representationer (Wass, 2009) än jämnåriga normalhörande barn. 

Däremot är de fonologiska systemen hos barn med CI starkare jämfört med jämnåriga barn 

med uttalad HNS som använder HA (Spencer & Tomblin, 2009). 

Stelmachowicz, Pittman, Hoover och Lewis (2004) visade att barn med lätt till måttlig 

HNS som använde HA hade en försenad fonologisk utveckling i förhållande till jämnåriga 

normalhörande barn i synnerhet vad gäller frikativor, vilka är svåra att uppfatta vid HNS som 

påverkar de höga frekvensområdena (Keilmann et al., 2010; Moeller et al., 2007, 2010; 

Stelmachowicz, Pittman, Hoover & Lewis, 2001, 2002). Enligt Moeller et al. (2010) kan 

klusilering respektive utelämning av frikativor hos barn med HNS vara kopplade till 

perceptuella svårigheter. Vokaler är lättare att producera än konsonanter för barn med HNS, 

då vokaler rent akustiskt har längre duration och högre intensitet än konsonanter (Keilmann et 

al., 2010). Gaul Bouchard et al. (2007) visade att barn med CI sex månader efter implantation 

började utveckla en adekvat produktion av konsonanter. Samband mellan konsonanternas 

synlighet vid produktion och tillägnande av fonemgrupper föreligger (Ertmer & Mellon, 

2001; Gaul Bouchard et al., 2007; Grogan et al., 1999), vilket bidrar till att klusiler och labiala 

konsonanter är mer frekventa hos barn med CI, medan halvvokaler och palatala konsonanter 

fortfarande är sällsynta vid 18 månaders ålder (Gaul Bouchard et al., 2007). Vad gäller 

fonologiska förenklingsprocesser hos amerikanska barn med CI fann Buhler, DeThomasis, 
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Chute och DeCora (2007) att barnen använde åldersadekvata fonologiska 

förenklingsprocesser, med hänsyn till barnens hörselålder, men även atypiska 

förenklingsprocesser som utelämning av initial konsonant och velarisering. Förekomst av 

velarisering hos barn med CI/HA påvisades även i den belgiska studien av Van Lierde, Vinck, 

Baudonck, De Vel och Dhooge (2005), där klusterreduktion, klusilering av frikativor samt 

substitution av likvidor också var vanligt. 

Vad gäller utveckling av fonologisk medvetenhet fann James et al. (2005) att barn med 

CI utvecklar fonologisk medvetenhet i minst två steg; först om stavelser och rim och sedan 

om fonem, i likhet med normalhörande barn (Ziegler & Goswami, 2005). James et al. (2005) 

och Johnson och Goswami (2010) har även funnit att barn med CI utvecklar jämförbara 

nivåer av fonologisk medvetenhet med barn med svår HNS som använder HA, men enligt 

Johnson och Goswami (2010) kan tidig implantation av CI bidra till en fonologisk 

medvetenhet som är ekvivalent med den hos normalhörande barn, matchade efter läsförmåga. 

James, Rajput, Brinton och Goswami (2008) visade att den fonologiska medvetenheten hos 

barn med tidig CI-implantation föll inom den nedre delen av normalvariationen uppvisad av 

normalhörande barn med likvärdig läsförmåga. Forskning tyder på att läsutvecklingen hos 

barn med CI liknar den hos normalhörande barn (James, Rajput Brinton & Goswami, 2009; 

Johnson & Goswami, 2010). Barn med CI tycks vara relativt goda läsare trots en nedsättning 

av den fonologiska förmågan, vilket kan betyda att barn med CI kan utveckla en läsförmåga 

jämförbar med normalhörande barn, men att de i mindre utsträckning förlitar sig på 

fonologiska förmågor (Lyxell et al., 2009). Johnson och Goswami (2010) visade att 

läsförmågan vid tidig implantation av CI var nästintill åldersadekvat, vilket var signifikant 

bättre än vid sen implantation och att CI medförde en förbättrad fonologisk medvetenhet och 

auditivt minne. Detta bidrog till förbättrad ordavkodningsförmåga och läsförståelse (Johnson 

och Goswami, 2010). Barn med CI presterar, i jämförelse med normalhörande åldersmatchade 

barn, enligt Sahlén, Willstedt-Svensson, Ibertsson och Lyxell (2008) (medelålder vid 

implantation 48 månader) signifikant lägre avseende avkodning av ord och nonord, vilket vad 

gäller nonord kan bero på att det kräver användning av en fonologisk strategi där ortografiska 

eller visuella ledtrådar inte kan utnyttjas i samma utsträckning (Sahlén et al. 2008). 

 

Arbetsminne (AM) 

Arbetsminne (AM) är en plats för lagring och samtidig bearbetning av information över kort 

tid och är en av våra viktigaste kognitiva funktioner då det alltid är delaktigt vid språkliga 

aktiviteter (Repovš & Baddeley, 2006). Det finns olika modeller över arbetsminnet, 
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exempelvis Repovš och Baddeleys (2006) multikomponentmodell och Daneman och 

Carpenters kapacitetsmodell (1980). Utgångspunkten i föreliggande studie är Repovš och 

Baddeleys multikomponentmodell (Repovš & Baddeley, 2006), bestående av fyra 

huvudkomponenter: fonologiskt AM, visuospatialt AM, centrala exekutiven (generellt 

arbetsminne) samt episodiska bufferten Det fonologiska AM utgörs av en del för fonologisk 

lagring, vilken kvarhåller akustiska eller fonologiska minnen i några sekunder, samt en del för 

artikulatorisk upprepning, vars funktion är att plocka fram och artikulatoriskt återge innehållet 

som finns i den fonologiska lagringen för att förnya minnet av den akustiska eller fonologiska 

informationen. Det visuospatiala AM ansvarar för kvarhållning och bearbetning av visuell och 

spatial information, vilket är en förutsättning vid en rad kognitiva aktiviteter. Den centrala 

exekutiven är den viktigaste delkomponenten i AM och har flera underordnade system som är 

betydelsefulla för de olika lagringsutrymmena samt för flera mer allmänna kognitiva 

processer. Den centrala exekutiven griper in när informationen i de olika lagringsutrymmena 

behöver bearbetas och vid komplexa kognitiva aktiviteter verkar dess främsta uppgift vara 

styrning av uppmärksamheten, vilket möjliggör växlande, delande samt riktande av 

uppmärksamheten. Den episodiska bufferten är ett separat och begränsat lagringsutrymme, 

som kvarhåller information integrerad från exempelvis AM-komponenter och långtidsminnet, 

för bildandet av sammanhållna komplexa strukturer (Repovš & Baddeley, 2006). 

Fonologiskt AM har kunnat kopplas till etableringen av fonologiska representationer 

(Baddeley, Gathercole & Papagno, 1998; Gathercole & Baddeley, 1990; Repovš & Baddeley, 

2006) och narrativ förmåga hos barn samt användningen av en varierad vokabulär och mer 

avancerad grammatik i spontantalet (Adams & Gathercole, 2000). Vad gäller visuospatialt 

AM fann Gathercole, Packiam Alloway, Willis och Adams (2006) att barn med lässvårigheter 

även presterade lågt på test av visuospatialt AM och Packiam Alloway och Chiara 

Passolunghi (2011) fann samband mellan visuospatialt AM och prestation på matematiska 

test. Vad gäller generellt AM har prestation på test kunnat kopplas till prestation på IQ-test 

hos barn i förskole- och lågstadieålder (Engel de Abreu, Conway & Gathercole, 2010) samt 

andra komplexa aktiviteter såsom läsförståelse (Baddeley, 2003; Cain, Oakhill & Bryant, 

2004). Gathercole et al. (2006) påvisade även ett samband mellan generellt AM och graden av 

lässvårigheter samt graden av matematiska svårigheter hos barn med lässvårigheter. 

 

Utveckling av arbetsminne (AM) hos normalhörande barn 

Arbetsminnets kapacitet utökas från förskoleålder till tonåren (Gathercole, Pickering, 

Ambridge & Wearing, 2004; Robert, Borella, Fagot, Lecerf, & de Ribaupierre, 2009) och når 
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sin högsta nivå i ung vuxenålder (Robert et al., 2009). Kapacitetsökningen är kritisk för 

utvecklingen av en generell intellektuell förmåga och för skolframgång (Finn, Sheridan, 

Hudson Kam, Hinshaw & D’Esposito, 2010; Söderqvist et al., 2010). Vad gäller utvecklingen 

av det fonologiska arbetsminnets kapacitet innebär denna att allt mer verbal information kan 

lagras (Gathercole et al., 2004; Robert et al., 2009). Före sjuårsåldern upprepar barnet inte 

spontant information i syfte att kvarhålla denna, vilket är kopplat till att det fonologiska AM 

innan sju års ålder endast utgörs av den fonologiska lagringen. Under de tidiga skolåren börjar 

barnet även använda det fonologiska AM vid framkallande av omedelbara minnen för att 

omvandla visuell information till fonologiska representationer via artikulatorisk upprepning 

(Gathercole et al., 2004). Utvecklingen av det fonologiska, generella och visuospatiala AM 

uppvisar en liknande linjär kapacitetsökning från fyra års ålder fram till tonåren, vilket tyder 

på att samtliga komponenter av arbetsminnet är urskiljbara från åtminstone fyra års ålder 

(Packiam Alloway, Gathercole & Pickering, 2006). Med åldern börjar barn även använda 

strategier för att guida minnet, vilket medför att storleken på de enheter som kan lagras i AM 

ökar (Gilchrist, Cowan & Naveh-Benjamin, 2009). 

 

Utveckling av arbetsminne hos barn med CI/HA 

Positiva samband har påvisats mellan implantation innan ett års ålder och prestation på 

kognitiva test. Detta kan tyda på att tidig auditiv stimulans är viktig vid utvecklingen av högre 

kognitiva förmågor där integrering av information från flera sinnen sker. Därför kan en 

hörselnedsättning där habiliteringsinsatser inte sätts in tidigt påverka flera aspekter av den 

kognitiva utvecklingen negativt (Colletti et al., 2011). Barn med CI, som implanterats sent, 

presterar lägre än normalhörande barn på flera kognitiva test, i synnerhet på test som ställer 

högre krav på fonologisk bearbetning, även då de uppvisar icke-verbal förmåga inom 

normalvariationen (Lyxell et al., 2008, 2009). Dessa skillnader kan i högre grad vara 

relaterade till nedsättning av det fonologiska än det generella AM hos barn med CI/HA 

(Hansson, Forsberg, Löfqvist, Mäki-Torkko & Sahlén, 2004; Keilmann et al., 2010; Sahlén & 

Hansson, 2006; Wass et al., 2008). Hur den kognitiva bearbetningen gestaltar sig hos barn 

med CI spelar en viktig roll för heterogeniteten hos denna grupp (Pisoni & Cleary, 2003), 

exempelvis bidrar skillnader i grundläggande informationsbearbetning som belastar det 

fonologiska AM till heterogeniteten vad gäller språkförmåga (Cleary et al., 2000). Fonologisk 

lagring vid uppgifter som kräver mer detaljrikedom hos de fonologiska representationerna 

bereder större svårigheter för barn med CI (Lyxell et al., 2008, 2009; Wass et al., 2008). Ett 

flertal studier har visat att barn med CI har en lägre fonologisk AM-kapacitet jämfört med 
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åldersmatchade barn (Burkholder & Pisoni, 2003; Cleary; Pisoni & Cleary, 2003; Spencer & 

Tomblin, 2009), dock föreligger enligt Lyxell et al. (2008) stor individuell variation. Fynden 

från Cleary et al. (2000) och Willems & Leybaert (2009) tyder dock på att det fonologiska 

AM hos barn med CI fungerar likvärdigt med normalhörande barns, matchade efter AM-

kapacitet. Det fonologiska AM korrelerar, hos barn med CI, med ordigenkänning, 

ordinlärning, generella språkinlärningsförmågor, talhastighet, språkförståelse (Dillonet al., 

2004b) samt taluppfattningsförmåga (Burkholder & Pisoni, 2003; 2006; Dillon et al., 2004a). 

Wass et al. (2008) och Lyxell et al. (2008, 2009) fann att barn med CI även uppvisade lägre 

generellt AM än normalhörande barn, men jämförbara nivåer vad gäller visuospatialt AM, 

vilket enligt Wass et al. (2008) kan bero på att barnen med CI erhållit likvärdig mängd 

visuospatial information som normalhörande barn. 

 

Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att jämföra fonologiska och kognitiva förmågor mellan 

barn med olika auditiva förutsättningar.  

 

Frågeställning 

- Förekommer skillnader på gruppnivå vad gäller fonologiska och kognitiva förmågor 

mellan barn med cochleaimplantat och/eller hörapparat och normalhörande barn i 

åldrarna 5-7 år? 

- Förekommer skillnader på gruppnivå vad gäller fonologiskt utvecklingsstadium 

mellan barn med cochleaimplantat och/eller hörapparat och normalhörande barn i 

åldrarna 5-7 år? 

 

Metod 

Deltagare 

I föreliggande studie användes data från sammanlagt 83 barn i åldrarna fem till sju år. För 

barnen med cochleaimplantat och/eller hörapparat (CI/HA), som var 39 till antalet 

(sammanlagt nio barn i femårsåldern, 18 barn i sexårsåldern och 12 barn i sjuårsåldern), 

inhämtades data från följande studier; Mentzer et al. (pågående), Gustafsson (2008) samt 

Wass, et al. (2008, 2010). Deltagarna med CI/HA från Mentzer et al. (pågående) var i fem- till 

sjuårsåldern och 25 till antalet. Inklusionskriterierna var att barnen skulle ha bilateral 
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sensorineural hörselnedsättning, använda cochleaimplantat och/eller hörapparat på heltid, 

barnen skulle vidare tala svenska i hemmet även om de hade ett annat andraspråk samt att 

barnen inte skulle ha någon annan uppenbar nedsättning som påverkade deras tal- och 

språkutveckling. Data från dessa barn användes vid analys av fonologiskt AM, fonologisk 

produktion samt ordavkodning. Från studierna av Gustafsson (2008) och Wass et al. (2008, 

2010) användes data från 14 barn med CI/HA i åldern sex till sju år. Inklusionskriterier för 

Gustafsson (2008) var att barnen skulle gå antingen i förskoleklass eller årskurs ett till tre, att 

hörselnedsättningen skulle vara mellan PTA (Pure Tone Audiometry) 20 och 70 dB samt att 

barnen inte skulle ha några andra kända nedsättningar som skulle kunna påverka barnens 

skolgång. Inklusionskriterierna för Wass et al. (2008) var att barnen skulle använda CI, gå i 

årskurs ett till tre samt inte ha någon annan känd nedsättning. Data från Gustafsson (2008) 

och Wass et al. (2008, 2010) användes vid analys av generellt AM, visuospatialt AM, 

nonordsdiskrimination, fonemidentifikation, fonologiska representationer samt ordavkodning. 

Då data används från flera studier har alla barn inte gjort alla test som används i föreliggande 

studie, vilket innebär att resultat från olika antal barn används i analysen, beroende på test (se 

Tabell 2). . Vid analys av ordavkodning användes endast data från de sjuåriga barnen med 

CI/HA, vilka var 12 till antalet. Barnen med CI/HA hade vid diagnos varierande grad av 

hörselnedsättning, från lätt till uttalad. Medelålder vid diagnos var 19 månader för gruppen 

totalt, 15 månader för barnen med CI och 23 månader för barnen med HA. Medelåldern vid 

första implantationen av CI eller introduktionen av HA var 33 månader för gruppen totalt, 32 

månader för barnen med CI och 36 månader för barnen med HA. Av barnen med CI/HA hade 

16 barn bilaterala CI, 18 barn bilaterala HA och fyra barn använde både CI och HA. 

Data från den normalhörande kontrollgruppen erhölls genom testningar genomförda av 

författarna till föreliggande studie. De normalhörande barnen var 44 barn i åldern fem till sju 

år, varav 12 var i femårsåldern, 18 var i sexårsåldern och 14 var i sjuårsåldern. Data från alla 

normalhörande barn användes vid analys av fonologiskt AM samt fonologisk produktion. Vid 

analys av generellt AM, visuospatialt AM, nonordsdiskrimination, fonemidentifikation samt 

fonologiska representationer användes data från de normalhörande barnen som var i sex- och 

sjuårsåldern. Vid analys av ordavkodning användes data från de läskunniga sjuåringarna, som 

var elva till antalet 

De normalhörande barnen var typiskt utvecklade barn, utan någon känd permanent 

hörselnedsättning eller känd försening i språkutvecklingen. Barnen åldersmatchades mot 

försökspersonerna med CI/HA i Mentzer et al. (pågående). Åldersmatchningen gjordes utifrån 

födelseår och en jämn könsfördelning eftersträvades. Inklusionskriterierna för de typiskt 
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utvecklade barnen var att de enligt ansvarig förskolelärare/lärare, informellt bedömdes som 

normalbegåvade, inte uppvisade uppenbara språkliga svårigheter och inte hade en 

diagnosticerad hörselnedsättning (HNS). Vad gäller skolbarnen skulle de även representera 

genomsnittseleven avseende skolprestation. 

Rektorer för förskolor och skolor i en stad i Mellansverige kontaktades angående 

deltagande i föreliggande studie (se appendix A). Då samtycke erhölls från ansvarig rektor 

kontaktades förskolelärare/lärare på respektive förskola eller skola angående rekrytering av 

barn (se appendix B). I samråd med förskolelärare respektive lärare bestämdes, utifrån de 

utformade inklusionskriterierna, vilka vårdnadshavare som brevledes skulle kontaktas 

angående deltagande i studien (se appendix C). 

Både barnen med CI/HA och de normalhörande barnen presterade inom 

normalvariationen vad gäller icke-verbal kognitiv förmåga, undersökt antingen med Ravens 

färgade matriser (Raven, 1984) eller Blockdesign-testet från WISC-III för barn (Wechsler, 

1991). 

 

Undersökningsmaterial 

Tio av de totalt 14 test som används i studien av Mentzer et al. (pågående) valdes ut till 

testningen i föreliggande studie. Dessa tio test ansågs lämpliga för studiens syfte. Fem av 

testen kommer från testbatteriet Sound Information Processing System (SIPS) (Wass et al. 

2005). Testen beskrivs i följande stycken. 

 

SIPS - Sound Information Processing System 

Testbatteriet Sound Information Processing System (SIPS) utarbetades av Wass et al. (2005). 

SIPS är ett datorbaserat testbatteri, utformat för barn i åldrarna 6-12 år, som testar kognitiva 

och fonologiska förmågor. SIPS består av totalt 17 deltest och kan bland annat användas vid 

testning av barn med HNS. 

Sentence completion and recall (Wass et al., 2005) testar generellt AM och är utarbetat 

efter Towse, Hitch och Hutton (1998). Två till fyra meningar, där det sista ordet saknas, spelas 

upp. Barnets uppgift är dels att, inom en begränsad tid, muntligt fylla i det sökta ordet och 

sedan, efter att det aktuella antalet meningar spelats upp, muntligt återge de ifyllda orden. 

Fonologisk prompting vid återgivningen av orden är tillåten. Testet spelas in och maxpoäng är 

18 poäng. 

Nonordsrepetition (Wass et al., 2005) är utarbetat efter Reuterskiöld-Wagner, Sahlén 

och Nyman (2005) och testar fonologiskt AM. Barnet får lyssna och repetera nonord av 
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ökande svårighetsgrad. Barnets svar spelas in för att sedan transkriberas och poängsättas 

utifrån andel korrekt återgivna nonord (hela nonordet korrekt) och andel korrekt återgivna 

konsonanter, PCC (Percentage of Consonants Correct), respektive andel korrekt återgivna 

vokaler, PVC (Percentage of Vowels Correct) (rätt fonem samt placering i stavelsen). 

Maxpoäng vad gäller korrekt återgivna nonord är 24 poäng, vad gäller PCC 120 poäng samt 

84 poäng vad gäller PVC. 

Matrismönstertestet i SIPS (Wass et al., 2005) testar visuospatialt AM och är utarbetat 

efter Della Sala, Gray, Baddeley, Allamano och Wilson (1999). En 5x5 grå matris med en till 

åtta ifyllda rutor presenteras för barnet. Barnets uppgift är att återge det aktuella 

matrismönstret. Maxpoäng på testet är 8 poäng. 

Nonordsdiskrimination (Wass et al., 2005) är utarbetat efter Reuterskiöld-Wagner et al. 

(2005) och testar sensorisk-perceptuell förmåga samt tillfällig fonologisk lagring. Barnet ska 

trycka på mellanslagstangenten om det anser att nonorden är identiska. Både svarstid och 

antal korrekta svar noteras. Maxpoäng på testet är 8 poäng. 

Fonemidentifikation är utarbetat av Wass et al. (2005) och bedömer förmågan att 

identifiera fonem i nonord. Barnet får höra ett enskilt fonem följt av ett nonord och barnets 

uppgift är att trycka på mellanslagstangenten om det tycker sig uppfatta det aktuella fonemet i 

nonordet. Barnets svar och svarstid registreras. Maxpoäng på testet är 12 poäng. 

 

Stora fonemtest (kortversionen) 

Kortversionen av Stora Fonemtestet (Hellqvist, 1984) består av 72 bilder som barnet 

benämner. Orden omfattar samtliga enskilda konsonanter och de vanligaste 

konsonantkombinationerna i svenskan samt ger en överblick över barnets fonologiska 

produktion. Maxpoäng på testet vad gäller korrekt producerade ord är 72 poäng och vad gäller 

PCC (procent korrekt producerade konsonanter) 207 poäng. Gradering av fonologiskt 

utvecklingsstadium utfördes efter de sex utvecklingsstadier som framtagits av Nettelbladt 

(1983) och anpassades av Sahlén, Reuterskiöld-Wagner, Nettelbladt och Radeborg (1999). Se 

Tabell 1. De barn som, av författarna, ansågs uppvisa en huvudsakligen avklarad fonologisk 

utveckling och som inte uppvisade några artikulatoriska svårigheter placerades i stadium 5. 
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Tabell 1. Fonologiska utvecklingsstadier (Nettelbladt, 1983; Sahlén et al., 1999) 
Fonologiskt  

utvecklingsstadium 

Beskrivning 

0 Genomgående syntagmatiska restriktioner; starkt begränsad fonotaktisk struktur, 

assimilationer i en- och tvåstaviga ord, starkt begränsad vokalrepertoar 
 

1 Genomgående förenkling av konsonantförbindelser i kombination med andra valfria 

syntagmatiska processer, såsom assimilation i flerstaviga ord, metateser, systematisk 

utelämning av final eller initial konsonant och användande av dummy-stavelser 
 

2 Genomgående reduktion av fler än en typ av konsonantförbindelse. Valfri assimilation 

och/eller utelämning av pretonisk stavelse 
 

3 Reduktion av en typ av konsonantförbindelse, exempelvis s-förbindelser. Korrekt 

produktion av övriga konsonantförbindelser. Spår av andra syntagmatiska processer, 

såsom metateser, i synnerhet i flerstaviga ord. Genomgående paradigmatiska 

konsonantprocesser 
 

4 Enstaka paradigmatiska processer och/eller dyslali 
 

5 Fullgod fonologi och artikulation 
 

 

Fonologiska representationer 

Fonologiska representationer (Wass, 2009) undersöker barnets fonologiska representationer i 

långtidsminnet. Barnet får först själv benämna föremålet på den bild som presenteras och 

sedan avgöra vilka av de uppspelade versionerna av ordet som är rätt respektive fel (ett av 

fonemen i ordet är utbytt). Barnets svar spelas in och maxpoäng på testet är 18 poäng. 

 

Ravens färgade matriser 

Testet utformades av Raven (1984) och testar icke-verbal kognition. Det består av 36 

uppgifter uppdelade i tre serier (12 uppgifter i varje serie) med inbördes ökande 

svårighetsgrad. Maxpoäng på testet är 36 poäng. 

 

TOWRE - Test of Word Reading Efficiency 

TOWRE är utarbetat av Torgesen, Wagner och Rashotte (1999). Den svenska översättningen 

användes i föreliggande studie. Testet prövar fonologisk och ortografisk 

ordavkodningsförmåga genom att barnet högläser ord ur två listor med meningsbärande 

vanligt förekommande ord samt två listor med nonord. Barnets ska så snabbt och korrekt det 

kan läsa en lista åt gången under 45 sekunder. Testet spelas in.  Maxpoäng på testet vad gäller 

korrekt lästa ord och nonord totalt är 334 poäng, vad gäller korrekt lästa ord 208 poäng och 

vad gäller korrekt lästa nonord 126 poäng. 
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Apparatur 

Datortesten utfördes på bärbara datorer med operativsystemet Windows XP, vilket krävdes för 

att datorn skulle vara kompatibel med programvaran för SIPS. Externa högtalare och 

datormus kopplades även in vid testningarna. Till ljudinspelningarna användes 

inspelningsapparaturen Mictrotrack II. Testledarna hade varsin uppsättning av apparaturen. 

 

Testprocedur 

Testningen tog cirka 45 minuter exklusive paus för varje barn. Barnen testades enskilt med en 

av testledarna i ett avskilt rum på förskolan respektive skolan. Rummet var i största möjliga 

mån skyddat från insyn och störande ljud. Testningen inleddes med en kort presentation av 

testledaren och en introduktion av testförfarandet. Efter fem test fick barnet en paus på cirka 

fem minuter för att undvika att barnet skulle bli trött vilket skulle kunna påverka 

testresultaten. Testledarna utförde testningarna i två olika testordningar (A och B) som 

används i Mentzer et al. (pågående) för att undvika ordningseffekter. Den ena testledaren 

använde konsekvent testordning A, medan den andra testledaren endast använde testordning 

B. Testledarna eftersträvade en jämn fördelning mellan testordningarna. Den enda skillnaden i 

testförfarandet var i vilken ordning testen presenterades. 

 

Etiska överväganden 

För att säkerställa barnens anonymitet anges inga personuppgifter. Barnet kunde när som helst 

under testningen avbryta om han/hon inte ville eller kunde delta av olika orsaker. Barnet och 

vårdnadshavarna hade även under hela studiens genomförande möjlighet att avbryta sitt 

deltagande i studien utan att orsak behövde anges. Audiodokumentation, samtycken, 

frågeformulär och bedömningsformulär sparas i säkert förvar i minst fem år på Enheten för 

logopedi vid universitetssjukhuset i Linköping. 

 

Analysmetod 

Vid analys av de utförda testen följde testledarna de givna riktlinjerna för varje test. När det 

gäller kortversionen av Stora Fonemtestet valde testledarna att räkna ut PCC (Shriberg och 

Kwiatowski, 1982) samt andel korrekt producerade ord för en kvantitativ analys av testet. 

Även en kvalitativ analys av testet gjordes enligt den bedömningsskala för fonologisk 

utveckling som utvecklades av Nettelbladt (1983) och anpassades av Sahlén et al. (1999) samt 

genom en beskrivning av barnens fonologiska förenklingsprocesser. 
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Resultaten analyserades på gruppnivå. De statistiska analyser som utfördes var 

signifikansprövning med oberoende t-test för jämförelse av medelvärden mellan barn med 

CI/HA och normalhörande barn samt mellan barnen i de olika åldersgrupperna. Även 

deskriptiva data för de olika grupperna beräknades. Korrelationer mellan diagnosålder samt 

ålder för implantation av CI respektive introduktion av HA och testresultat på samtliga test 

prövades med Pearsons produktmomentkorrelation. 

 

Inter- och intrabedömarreliabilitet 

Inter- och intrabedömarreliabilitet prövades på 20 procent av det insamlade materialet på 

testen nonordsrepetition (andel korrekt återgivna nonord, PCC samt PVC) och kortversionen 

av Stora Fonemtestet (andel korrekt producerade ord samt PCC) med Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient (r). Interbedömarreliabilitet mättes mellan de båda 

testledarna sinsemellan, men även mellan testledarna gemensamt och Cecilia von Mentzer. 

Intrabedömarreliabilitet undersöktes mellan de båda testledarna var för sig. 

Interbedömarreliabiliteten mellan de båda testledarna på ovan nämnda test uppgick till minst  

r = .828 (p < .01). Interbedömarreliabiliteten mellan testledarna gemensamt och Cecilia von 

Mentzer uppgick till minst r = .957 (p < .05) på samtliga ovan nämnda test förutom vid analys 

av PVC på nonordsrepetition där r = .837 (n.s). Intrabedömareliabiliteten för testledare 1 

uppgick till minst r = .896 (p < .01) och för testledare 2 till minst r = .897 (p < .01) på 

samtliga ovan nämnda test.  

 

Resultat 

Jämförelse mellan barnen med CI/HA och de normalhörande barnen 

I Tabell 2 redovisas resultat från samtliga test för barn med CI/HA och normalhörande barn. 

Vad gäller kognitiv förmåga, undersökt via test av AM, uppvisade barnen med CI/HA en 

signifikant lägre förmåga jämfört med de normalhörande barnen avseende fonologiskt AM, 

men inte beträffande generellt eller visuospatialt AM. Vid analys av resultaten på test av 

fonologiskt AM, avseende andel korrekt återgivna nonord totalt, noterades att barnen med 

CI/HA presterade betydligt lägre än de normalhörande barnen. En betydligt större spridning 

för barnen med CI/HA jämfört med de normalhörande barnen observerades även vad gäller 

andel korrekt återgivna konsonanter (PCC) och andel korrekt återgivna vokaler (PVC). Dock 

förekom inga signifikanta skillnader på gruppnivå avseende generellt eller visuospatialt AM. 

Vad gäller visuospatialt AM utgjorde värdet noll procent ett extremvärde i den normalhörande 
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gruppen. Vid analys av resultat på test av generellt AM noterades relativt stor spridning i båda 

barngrupperna, dock var standardavvikelsen större för barn med CI/HA. Resultatet visade att 

barn med CI/HA, jämfört med normalhörande barn, uppvisade en nedsatt kognitiv förmåga 

beträffande fonologiskt AM, men att den kognitiva förmågan vad gäller generellt och 

visuospatialt AM, var i nivå med den hos normalhörande barn. 

I Tabell 2 redovisas även barngruppernas prestation på de undersökta aspekterna av 

fonologisk förmåga. I resultatet från test av fonologisk förmåga kunde signifikanta skillnader 

observeras till de normalhörande barnens fördel på samtliga test förutom på testet 

fonemidentifikation och svarstid på testet nonordsdiskrimination. Vid analys av resultatet på 

nonordsdiskrimination avseende andel rätt framkom en större spridning hos de normalhörande 

barnen än hos barnen med CI/HA på grund av extremvärdet noll procent. Vad gäller test av 

fonologisk produktion förekom större spridning och standardavvikelse hos barnen med CI/HA 

än hos de normalhörande barnen. För barnen med CI/HA utgjorde värdena 18 procent på 

andel korrekt producerade ord totalt samt 53 procent på PCC extremvärden vid test av 

fonologisk produktion. Test av fonologiska representationer visade att större spridning förelåg 

hos barnen med CI/HA än de normalhörande barnen. På testet fonemidentifikation presterade 

de normalhörande barnen generellt bättre beträffande andel rätt än barnen med CI/HA även 

om inga signifikanta skillnader kunde påvisas. En stor spridning förekom i båda 

barngrupperna, men för barnen med CI/HA var denna betydligt större på grund av 

extremvärdet noll procent. Sammanfattningsvis uppvisade barnen med CI/HA generellt en 

nedsatt fonologisk förmåga jämfört med normalhörande barn, förutom på testet 

fonemidentifikation där barnen med CI/HA presterade likvärdigt med normalhörande barn. 

I resultatet i Tabell 2 redovisas även barngruppernas prestation på test av ordavkodning. 

Barnen med CI/HA uppvisade generellt en lägre prestation på samtliga deltest avseende 

ordavkodningsförmåga, jämfört med normalhörande barn. På samtliga deltest förelåg en 

relativt stor spridning av resultatet i båda grupperna, i synnerhet hos barnen med CI/HA där 

extremvärdet noll procent bidrog till det signifikanta resultatet. Om man bortser från 

extremvärdet uppvisade barnen med CI/HA dock en ordavkodningsförmåga som var något 

lägre än den hos de normalhörande barnen. 

Korrelation mellan prestation på respektive test och diagnosålder samt ålder vid 

implantation av CI/introduktion av HA visade få signifikanta samband. Diagnosålder 

korrelerade med fonologiskt arbetsminne (r = -468, p < .05), fonologiska representationer (r = 

-.668, p < .05) samt svarstid på testet fonemidentifikation (r = -.0861, p < .01). Tendens till 

korrelation förelåg även mellan diagnosålder och fonologiskt arbetsminne, beträffande PCC (r 
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= -.371, p = .074) och PVC (r = -.371, p = .074). Ålder vid implantation av CI/introduktion av 

HA korrelerade inte med prestation på något test. Resultatet visade att korrelationer mellan 

lägre diagnosålder och bättre prestation på vissa test av fonologisk förmåga samt fonologiskt 

arbetsminne förelåg. 

 

Tabell 2. Spridning (R), medelvärde (M), och standardavvikelse (SD) för barn med 

cochleaimplantat och/eller hörapparat (CI/HA) från Mentzer et al. (pågående), Gustafsson 

(2008) samt Wass et al. (2008,2010) och normalhörande barn (NH). Huruvida signifikans för 

medelvärdesskillnaden föreligger redovisas och i förekommande fall presenteras även den 

aktuella signifikansnivån (Sig.) 
 NH CI/HA Sig. 

n R M SD n R M SD 

 
Arbetsminne 

 
 

Generellt AM - % 32 16,7-80,6 56,5 14,8 13
1
 11,1-83,3 47,9 22,3 n.s 

 
Fonol. AM - % 44 

 
12,5-70,8 47,1 11,6 25

2
 0-21,0 5,0 6,9 < .01 

Fonol. AM – PCC 44 
 

60,0-95,8 83,0 7,6 25
2
 12,5-75,0 50,7 15,3 < .01 

Fonol. AM - PVC 44 
 

67,9-98,8 92,1 5,8 25
2
 38,1-96,4 68,0 14,5 < .01 

Visuospat. AM - % 32 0-62,5 38,3 15,2 14
1
 25-62,5 42,9 10,7 n.s 

 
Fonologi  

Nonordsdiskr - % 32 0-100 85,6 22,3 13
1
 12,5-100 65,4 34,3 < .05 

 
Nonordsdiskr – ms 32 1 522,0-4 085,0 3462,6 452,8 13

1
 2 007,0-3 701,0 3 325,8 419,3 n.s 

 
Fonol. prod. - % 44 52,9-100 95,7 9,4 25

2
 18,0-100 78,6 25,0 < .01 

 
Fonol. prod. - PCC 44 81,2-100 98,3 3,7 25

2
 53,0-100 90,5 13,2 < .01 

 
Fonemident. -% 32 33,3-100 78,4 23,1 9

1
 0-100 69,4 37,0 n.s 

 
Fonemident.– ms 31

5
 416,0-4 520,0 3725,2 905,5 8

2,4
 1 828,0-4 632,0 3 699,0 963,9 n.s 

 
Fonol. repr. - % 32 93,1-100 98,7 1,3 11

2
 70,8-100 93,8 10,4 < .01 

 
Läsn. -

ordavkodning 

 
 

TOWRE 
% tot. 

11 10,8-46,7 28,7 13,4 12
3
 0-42,2 17,2 11,8 < .05 

TOWRE ord - 
% 

11 11,0-47,0 28,1 13,4 12
3
 0-42,8 16,9 12,2 <. 05 

 
TOWRE nonord - % 11 11,0-48,0 29,7 14,0 12

3
 0-41,3 17,7 11,8 < .05 

 
1 data från Mentzer et al. (pågående) 2data från Gustafsson (2008) samt Wass et al. (2008, 2010)3data från de sjuåriga barnen 

med CI/HA från Mentzer et al. (pågående), Gustafsson (2008) samt Wass et al. (2008, 2010) 
4 svarstid saknas från ett barn som inte fick något rätt svar 5 svarstid saknas från ett barn som inte tryckte alls  
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Jämförelse mellan de femåriga barnen på test av fonologiskt arbetsminne (AM) och 

fonologisk produktion 

På test av fonologiskt AM och fonologisk produktion (se Tabell 3) presterade de femåriga 

barnen med CI/HA signifikant lägre än de femåriga normalhörande barnen. Skillnaden var 

avsevärd på test av fonologiskt AM, i synnerhet vad gäller andel korrekt återgivna nonord 

totalt. Resultatets spridning både på test av fonologiskt AM och på test av fonologisk 

produktion var betydligt större hos barnen med CI/HA. Resultaten visade på att de femåriga 

barnen med CI/HA hade en lägre kapacitet vad gäller fonologiskt AM och en nedsatt förmåga 

vad gäller fonologisk produktion jämfört med normalhörande barn i samma åldersgrupp. 

 

Tabell 3. Spridning (R), medelvärde (M), och standardavvikelse (SD) för de femåriga barnen 

med cochleaimplantat och/eller hörapparat (CI/HA) från Mentzer et al. (pågående) och de 

femåriga normalhörande barnen (NH). Huruvida signifikans för medelvärdesskillnaden 

föreligger redovisas och i förekommande fall presenteras även den aktuella signifikansnivån 

(Sig.) 
 NH 5 år CI/HA 5 år Sig. 

n R M SD n R M SD 

 
Arbetsminne 

 
 

          
Fonol. AM - % 12 29,2-

63,0 
42,1 11,5 9 0-21,0 4,6 7,4 < .01 

 
Fonol. AM – PCC 12 75,8-

94,2 
82,6 5,1 9 23,0-

75,0 
47,3 15,1 

 
< .01 
 

Fonol. AM – PVC 12 85,7-
98,8 

91,7 4,3 9 56,0-
89,3 

69,2 12,0 < .01 
 

Fonologi  
 

Fonol. prod. - %  12 52,9-100 95,0 13,4 9 21,0-100 69,7 28,0 < .05 
 

Fonol. prod – PCC 12 81,2-100 98,1 5,3 9 57,0-
99,5 

86,1 14,7 < .05 
 

 

Jämförelse mellan de sexåriga barnen på test av fonologiskt arbetsminne (AM) och 

fonologisk produktion 

På test av fonologiskt AM (se Tabell 4) presterade de sexåriga barnen med CI/HA signifikant 

lägre än de jämnåriga normalhörande barnen, i synnerhet vid analys av andel korrekt 

återgivna nonord totalt. På test av fonologiskt AM uppvisade de sexåriga barnen med CI/HA 

betydligt större spridning än de normalhörande barnen, i synnerhet på PCC, men även på PVC 

var spridningen stor. På test av fonologisk produktion framkom inga signifikanta skillnader, 

men de normalhörande barnen presterade generellt bättre än barnen med CI/HA. På test av 

fonologisk produktion var spridningen betydligt större för barnen med CI/HA på grund av 

extremvärdena 18 procent på andel korrekt producerade ord totalt respektive 53 procent på 

PCC. Resultatet visade på att det fonologiska AM hos barn med CI/HA i sexårsåldern var 
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nedsatt jämfört med normalhörande barn i samma ålder. Dock var den fonologiska förmågan 

vad gäller fonologisk produktion nästintill i nivå med den hos de normalhörande barnen. 

 

Tabell 4. Spridning (R), medelvärde (m), och standardavvikelse (SD) för de sexåriga barnen 

med cochleaimplantat och/eller hörapparat (CI/HA) från Mentzer et al. (pågående) och de 

sexåriga normalhörande barnen (NH). Huruvida signifikans för medelvärdesskillnaden 

föreligger redovisas och i förekommande fall presenteras även den aktuella signifikansnivån 

(Sig.) 
 NH 6 år CI/HA 6 år Sig. 

N R M SD n R M SD 

 
Arbetsminne 
 

 
 

Fonol. AM - % 18 
 

33,3-
66,7 

51,6 8,2 9 0-21,0 6,9 8,1 < .01 
 

Fonol. AM- PCC 18 61,7-
90,0 

83,4 7,5 9 12,5-
75,0 

53,0 18,9 < .01 
 

Fonol. AM - PVC 18 
 

67,9-
98,8 

92,3 7,1 9 42,9-
96,4 

67,2 17,1 < .01 
 

Fonologi  
 

Fonol. prod - % 18 72,2-100 94,8 8,5 9 18,0-100 81,3 26,2 n.s 
 

Fonol prod. - PCC 18 89,6-100 97,9 3,5 9 53,0-100 91,1 15,0 n.s 
 

 

Jämförelse mellan de sjuåriga barnen på test av fonologiskt arbetsminne (AM) och 

fonologisk produktion 

I Tabell 5 framkommer att de normalhörande sjuåriga barnen presterade signifikant högre än 

de sjuåriga barnen med CI/HA på samtliga aspekter av fonologiskt AM, men inte på test av 

fonologisk produktion, där ingen signifikans uppnåddes. Barnen med CI/HA presterade 

avsevärt lägre än de normalhörande barnen, i synnerhet vid analys av fonologiskt AM utifrån 

andel korrekt återgivna nonord totalt. Ingen signifikant skillnad framkom vid test av 

fonologisk produktion, men prestationen hos barnen med CI/HA var generellt lägre. På test av 

fonologiskt AM var spridningen större för de normalhörande barnen på korrekt återgivna 

nonord totalt, där värdet 12,5 procent utgjorde ett extremvärde i form av minimum för de 

normalhörande barnen och för barnen med CI/HA ett maximumvärde. I övrigt vad gäller 

fonologiskt AM var spridningen betydande hos barnen med CI/HA på PCC och PVC. På test 

av fonologisk produktion, avseende andel korrekt producerade ord totalt, förelåg en betydligt 

större spridning i resultatet hos barnen med CI/HA. Resultatet visade att de barnen med 

CI/HA hade ett nedsatt fonologiskt AM jämfört med de normalhörande barnen i samma ålder. 

Även den fonologiska förmågan vad gäller fonologisk produktion var generellt nedsatt. 
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Tabell 5. Spridning (R), medelvärde (M), och standardavvikelse (SD) för de sjuåriga barnen 

med cochleaimplantat och/eller hörapparat (CI/HA) från Mentzer et al. (pågående) och de 

sjuåriga normalhörande barnen (NH). Huruvida signifikans för medelvärdesskillnaden 

föreligger redovisas och i förekommande fall presenteras även den aktuella signifikansnivån 

(Sig.) 
 NH 7 år CI/HA 7 år Sig. 

n R M SD n R M SD 

 
Arbetsminne 
 

 
 

Fonol. AM - % 14 12,5-
70,8 

45,5 13,8 7 0-12,5 2,9 4,6 < .01 
 

Fonol. AM – PCC 14 60,0-
95,8 

82,75 9,8 7 36,0-
65,0 

52,1 11,2 < .01 
 

Fonol. AM – PVC 14 76,2-
98,8 

92,1 5,5 7 38,1-
85,7 

67,4 16,2 < .01 
 

Fonologi  
 

Fonol. prod - % 14 77,8-100 97,5 6,3 7 47,0-100 86,7 18,5 n.s 
 

Fonol. prod - PCC 14 92,6-100 99,1 2,2 7 81,0-100 95,4 6,8 n.s 
 

 

Jämförelse mellan de normalhörande fem- och sjuåriga barnen 

Vid en jämförelse mellan de femåriga och sjuåriga normalhörande barnen framkom 

signifikanta skillnader till sjuåringarnas fördel på fonemidentifikation, vad gäller andel 

procent rätt (p < .05) och svarstid (p < .01). Även på generellt och visuospatialt AM förekom 

signifikanta skillnader (p < .01) respektive (p < .01). 

 

Fonologiska utvecklingsstadier och fonologiska förenklingsprocesser 

I Tabell 6 presenteras fördelningen över de fonologiska utvecklingsstadierna för de 

normalhörande barnen och barnen med CI/HA från Mentzer et al. (pågående). Fördelningen 

redovisas för respektive åldersgrupp, utifrån analys av resultaten från kortversionen av Stora 

Fonemtestet. Barnen med CI/HA uppvisade generellt en större spridning över de olika 

utvecklingsstadierna än de normalhörande barnen. I båda barngrupperna fanns barn som inte 

hade uppnått stadium 5. Vad gäller de normalhörande barnen befann sig dock majoriteten av 

barnen som inte uppnått stadium 5, på stadium 4, medan majoriteten av de barn med CI/HA 

som inte befann sig på stadium 5, befann sig på stadierna 3 och 4. Dock återfanns barn i 

gruppen med CI/HA även på stadierna 1 och 2. Vad gäller barnen med CI/HA befann sig 16 

av de 25 barnen mellan stadium 0-4, jämfört med åtta av de 44 normalhörande barnen. 
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Tabell 6. Fördelningen, uttryckt i antal, över de fonologiska utvecklingsstadierna bedömt 

utifrån resultat på kortversionen av Stora Fonemtestet, för barn med CI/HA från Mentzer et 

al. (pågående) och normalhörande barn 
Utvecklings- 

stadium 

NH CI/HA 

5 år 6 år 7 år Totalt 5 år 6 år 7 år Totalt 

0    -    - 

1    - 1 1  2 

2    - 2   2 

3   1 1 1 2 2 5 

4 2 4 1 7 4 1 2 7 

5 10 14 12 36 1 5 3 9 

Totalt 12 18 14 44 9 9 7 25 

 

 De fonologiska förenklingsprocesser som förekom (se Tabell 7) hos de normalhörande 

barnen var främst försvagning, även dyslali i form av interdentalisering förekom hos fyra av 

de normalhörande barnen. De förenklingsprocesser som var vanligast hos barnen med CI/HA 

var försvagning, förenkling av konsonantförbindelse (förenkling av [s]-, [l]- och [r]-

förbindelser), dentalisering och utelämning av final konsonant. 

 

Tabell 7. De vanligast förekommande fonologiska förenklingsprocesserna, bedömt utifrån 

resultat på kortversionen av Stora Fonemtestet, hos de normalhörande barnen och barnen 

med CI/HA från Mentzer et al. (pågående), uttryckt i frekvens 

Fonologisk förenklingsprocess NH CI/HA 

Försvagning 
 

5 12 

Förenkling av konsonantförbindelse 
 

- 9 

Dentalisering 
 

- 8 

Utelämning av final konsonant 
 

- 7 

Klusilering 
 

- 6 

Utelämning av initial konsonant 
 

- 4 

Palatalisering 
 

- 4 

Labialisering 
 

- 3 

Vokalsubstitution 
 

- 3 
 

Resultaten visade att barn med CI/HA generellt låg på ett lägre fonologiskt 

utvecklingsstadium jämfört med de normalhörande barnen, dock var spridningen stor i 

gruppen. Hos barnen med CI/HA förekom ett större antal och fler typer av fonologiska 

förenklingsprocesser jämfört med de normalhörande barnen. Hos barnen med CI/HA var även 

förenklingsprocesser från tidigare utvecklingsstadier vanliga, till skillnad från hos de 

normalhörande barnen. 
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Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att jämföra fonologiska och kognitiva förmågor mellan 

barn med olika auditiva förutsättningar. Jämförelsen utfördes genom att undersöka huruvida 

skillnader mellan barn med CI/HA och normalhörande barn förekom avseende dessa 

förmågor samt att kvalitativt beskriva fonologisk utvecklingsnivå för de två barngrupperna. 

Resultatet visade att barn med CI/HA generellt presterade sämre på test av fonologisk 

förmåga och på test av fonologiskt AM, vilket tidigare observerats i flertalet studier (Cleary et 

al., 2001; Lyxell et al., 2008, 2009; Spencer & Tomblin, 2009; Wass et al., 2008). 

 

Resultatdiskussion 

Jämförelse mellan barnen med CI/HA och de normalhörande barnen 

Kognitiva förmågor 

Barn med CI/HA uppvisar svårigheter som är mer specifikt relaterade till det fonologiska AM 

snarare än till det generella (Hansson et al., 2004; Keilmann et al., 2010; Sahlén & Hansson, 

2006; Wass et al., 2008) eller visuospatiala AM (Lyxell et al., 2009; Wass et al., 2008). I 

föreliggande studie kunde liknande fynd observeras då barnen med CI/HA uppvisade 

jämförbara resultat i förhållande till de normalhörande barnen avseende främst visuospatialt 

men även generellt AM och signifikant lägre resultat vad gäller fonologiskt AM. Störst 

skillnader vad gäller de studerade förmågorna förekom, i enlighet med Keilmann et al. (2010) 

och Wass et al. (2008), vid testning av fonologiskt AM, där barnen med CI/HA presterade 

avsevärt lägre än de normalhörande barnen. På test av fonologiskt AM återgav barnen med 

CI/HA få nonord (vanligtvis noll eller ett ord) helt korrekt, medan de normalhörande barnen i 

genomsnitt återgav över hälften av nonorden. De svårigheter med att återge nonord som barn 

med CI/HA i allmänhet uppvisar kan bero på att barn med CI/HA har svårare att lagra 

detaljrika fonologiska representationer, eftersom det ställer höga krav på fonologisk 

bearbetning (Lyxell et al., 2008, 2009; Wass et al., 2008). Resultatet påverkades troligen även 

av faktorer som var kopplade till barnets hörhjälpmedel eller av andra bakgrundsvariabler 

såsom taluppfattningsförmåga, HNS duration, grad och etiologi. Resultatet påverkades 

antagligen också av det faktum att barn med CI och barn med HA har olika auditiva 

förutsättningar för att utveckla kognitiva och fonologiska förmågor. En sammanslagning av 

dessa grupper kan därför ge skeva resultat jämfört med om grupperna hade delats upp. Detta 

var dock inte möjligt i föreliggande studie då det hade lett till ett för lågt deltagarantal i varje 

grupp. På fonologiskt AM analyserat utifrån PCC klarade barnen med CI/HA att korrekt 
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återge cirka 50 procent av konsonanterna i nonorden, jämfört med de normalhörande barnen 

som klarade att återge runt 80 procent av konsonanterna korrekt. Av de analyserade 

aspekterna av det fonologiska AM presterade barn med CI/HA högst på PVC, vilket ändå var 

signifikant lägre än de normalhörande barnen. Anledningen till att båda barngrupperna 

presterade bättre på PVC än PCC kan vara att vokaler enligt Keilmann (2010) har en längre 

duration och högre intensitet, vilket medför att de kan vara lättare att uppfatta. I samtliga 

åldersgrupper förelåg en signifikant skillnad mellan barnen med CI/HA och de normalhörande 

barnen vad gäller fonologiskt AM. Denna nedsättning kan ha negativ inverkan på etableringen 

av fonologiska representationer (Gathercole & Baddeley, 1990; Baddeley et al., 1998; Repovš 

& Baddeley, 2006), ordigenkänning, taluppfattning samt generella språkinlärningsförmågor 

(Dillon et al., 2004a; Dillon et al., 2004b). Narrativ förmåga samt barnets användning av en 

varierad vokabulär och mer avancerad grammatik i spontantalet kan också påverkas negativt 

av en nedsättning i fonologiskt AM (Adams & Gathercole, 2000). Barnen med CI/HA 

uppvisade även stor individuell variation vid testning av fonologiskt AM, vilket 

överensstämmer med tidigare studier av barn med CI (Lyxell et al., 2008). I föreliggande 

studie skulle den individuella variationen kunna bero på gruppens heterogenitet, eftersom 

barn med CI och barn med HA räknades som en grupp. Variationen skulle även delvis kunna 

förklaras av barnens diagnosålder eftersom samband mellan lägre diagnosålder och högre 

fonologisk AM-kapacitet framkom vid korrelationsberäkningen. Detta samband skulle kunna 

bero på att lägre diagnosålder även kan medföra tidigare intervention. 

Enligt Engel de Abreu et al. (2010) förekommer samband mellan generellt AM och 

prestation på begåvningstest för normalhörande barn. Detta samband förelåg troligen inte i 

föreliggande studie då barnen med CI/HA presterade något lägre avseende generellt AM än de 

normalhörande barnen trots att de låg inom normalvariationen vad gäller icke-verbal 

kognition. 

Vad gäller prestation på visuospatialt AM kan en anledning till att barnen med CI/HA 

presterade i nivå med normalhörande barn enligt Wass et al. (2008) vara att barn med CI/HA 

har fått möjlighet att tillgodogöra sig lika mycket visuospatial information som 

normalhörande barn och under lika lång tid. Då det visuospatiala AM är betydelsefullt för 

barns prestation på matematiska test (Packiam Alloway & Chiara Passolunghi, 2011) och då 

ett nedsatt visuospatialt AM även korrelerar med läsförmåga hos barn med lässvårigheter 

(Gathercole et al., 2006) skulle detta kunna tala för gynnsamma förutsättningar för utveckling 

av en god läsförmåga och matematisk förmåga hos barnen. 
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Fonologiska förmågor 

Resultat från testning av fonologiska förmågor visade att barnen med CI/HA generellt 

presterade signifikant lägre än de normalhörande barnen. Dock var skillnaden vad gäller testet 

fonemidentifikation samt svarstid på testet nonordsdiskrimination icke-signifikant. 

Skillnaderna avseende dessa fonologiska förmågor mellan grupperna kan bero på att barnen 

med CI enligt Miyamoto et al. (1997) och Fagan och Pisoni (2010) inte kan ta igen de 

jämnåriga, normalhörande barnens försprång, vilket resulterar i en försenad fonologisk 

utveckling hos barnen med CI. Detta skulle kunna vara kopplat till bakgrundsvariabler såsom 

taluppfattningsförmåga, hörselålder och HNS duration. 

Vad gäller fonologisk produktion kunde signifikanta skillnader mellan barnen med 

CI/HA och de normalhörande barnen observeras på gruppnivå samt i femårsgruppen. 

Anledningen till att signifikans inte uppnåddes i sex- och sjuårsgrupperna kan vara att 

deltagarantalet var för lågt i gruppen CI/HA. Dock presterade barnen med CI/HA generellt 

lägre än de normalhörande barnen i samtliga åldersgrupper, även om signifikans inte 

uppnåddes.  

I föreliggande studie presterade barnen med CI/HA signifikant lägre vid testning av 

fonologiska representationer. Då fonologiska representationer är barnets kognitiva ljudbild av 

det talade språket (Elbro & Jensen, 2005), tyder resultatet på att ljudbilderna hos barnen med 

CI/HA var mindre tydliga än hos de normalhörande barnen. Vad gäller barnen med CI kan 

detta vara kopplat till att den auditiva signalen som cochleaimplantatet åstadkommer enligt 

Johnson och Goswami (2010) inte blir lika detaljrik som vid normal hörsel, vilket eventuellt 

kan leda till en annorlunda inlagring av ljudbilderna. Prestation på test av fonologiska 

representationer korrelerade med ålder vid diagnos, vilket tyder på att en lägre diagnosålder 

och därmed tidigare auditiv stimulering, var gynnsam för utvecklingen av mer distinkta 

fonologiska representationer. Men troligen påverkades resultatet även av andra 

bakgrundsvariabler. 

Vid testning av nonordsdiskrimination, vilket kräver att barnet uppfattar skillnad mellan 

enstaka fonemutbyten, fick barnen med CI/HA signifikant lägre resultat än de normalhörande 

barnen. Enligt Bishop (1997) är fonemdiskrimination en viktig aspekt i språkinlärningen hos 

normalhörande barn och då denna förmåga begränsas vid en HNS, kan det vara en av 

anledningarna till att barnen med CI/HA presterade lägre på testet. Då nonordsdiskrimination 

även kräver fonologisk lagring kan de signifikanta skillnaderna samtidigt vara relaterade till 

de begränsningar hos det fonologiska AM som barn med CI/HA uppvisar (Burkholder & 

Pisoni, 2003; Cleary et al., 2001; Hansson et al., 2004; Keilmann et al., 2010; Pisoni & 



 

26 

 

Cleary, 2003; Sahlén & Hansson, 2006; Spencer & Tomblin, 2009; Wass et al., 2008,). I 

CI/HA-gruppen förelåg även en betydande spridning, vilken kan vara ett resultat av den 

heterogenitet som barn med CI/HA enligt Cleary et al. (2000) och Wie et al. (2007) uppvisar. 

Vid testning av fonemidentifikation kunde inga signifikanta skillnader mellan grupperna 

påvisas, även om barnen med CI/HA generellt presterade lägre än de normalhörande barnen. I 

båda grupperna förelåg stor spridning, vilken kan vara ett resultat av att vissa av barnen ännu 

inte hade påbörjat den formella läs- och skrivundervisningen, vilken enligt Anthony och 

Francis (2005) bidrar till en förbättrad fonologisk medvetenhet. Spridningen i båda grupperna 

kan även spegla den åldersrelaterade utvecklingen av fonologisk medvetenhet (Anthony et al., 

2002; Anthony & Francis, 2005; Ziegler & Goswami, 2005). Enligt Berk (2006) utvecklas 

fonologisk medvetenhet betydligt mellan fyra och åtta års ålder, vilket innebär att den är 

under utveckling hos de undersökta barnen. Fonologisk medvetenhet är även en viktig 

komponent i utvecklingen av talat språk (Rvachew, 2006), vilket kan ha bidragit till det 

signifikant lägre resultatet på gruppnivå vad gäller fonologisk produktion. Tidig implantation 

av CI har enligt Johnson och Goswami (2010) en positiv effekt vad gäller läsutveckling och 

fonologisk medvetenhet, dock kunde inte en sådan korrelation påvisas i föreliggande studie. 

Orsaken till att en korrelation inte kunde påvisas i föreliggande studie kan vara att barnen med 

CI och barnen med HA betraktas som en grupp i föreliggande studie, om grupperna hade 

analyserats separat och om deltagarantalet grupperna hade varit större hade en korrelation 

antagligen kunnat påvisas. Yoshinaga-Itano, Sedey, Coulter och Mehl,(1998) påvisade 

samband mellan språkutveckling och diagnosålder och tid för intervention, där tidigare 

diagnosålder (före sex månaders ålder) och tidigare intervention (före åtta månaders ålder) 

bidrog till en signifikant bättre språkutveckling. 

 

Ordavkodning 

På test av ordavkodning presterade barnen med CI/HA signifikant lägre än de normalhörande 

barnen på samtliga deltest. Dock medförde ett extremvärde i CI/HA-gruppen till att 

skillnaderna uppnådde signifikans. Barnen med CI/HA uppvisade en ordavkodningsförmåga 

som låg strax under den hos normalhörande barn, vilket är i enlighet med Lyxell et al. (2008, 

2009). Barn med CI tycks ha förutsättningar för att utveckla en relativt god 

ordavkodningsförmåga trots att den fonologiska förmågan och det fonologiska AM är nedsatt, 

vilket kan bero på att barn med CI i mindre utsträckning än normalhörande barn förlitar sig på 

fonologiska förmågor vid läsning (Lyxell et al., 2008, 2009). Trots att barnen med CI/HA 

hade en nedsatt fonologisk förmåga presterade de likvärdigt med normalhörande barn vid 
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avkodning av ord respektive nonord, vilket är i enlighet med Sahlén et al. (2008). 

Skillnaderna i avkodningsförmåga mellan barngrupperna skulle delvis kunna förklaras av att 

den tidiga läsutvecklingen är beroende av den fonologiska medvetenheten (Anthony & 

Francis, 2005; Ehri et al., 2001; Lundberg et al., 2010) och det fonologiska AM (James et al., 

2009; Johnson & Goswami, 2010), vilka hos barnen i föreliggande studie generellt var 

nedsatta. Tidig implantation av CI hos barn med medfödd uttalad HNS har visat sig ha en 

positiv effekt på läsutvecklingen (James et al., 2008; Johnson & Goswami, 2010) och den 

fonologiska medvetenheten (Johnson & Goswami, 2010). I föreliggande samband kunde 

emellertid inga samband mellan diagnosålder och avkodningsförmåga eller fonologisk 

medvetenhet påvisas i, vilket skulle kunna bero på att andra faktorer såsom HNS etiologi hade 

betydelse, men även gruppens begränsade storlek hade troligen betydelse. I föreliggande 

studie ingick både barn med CI och HA, vilka är två väldigt heterogena grupper som även har 

betydligt skilda auditiva förutsättningar för att utveckla ordavkodningsförmåga och 

fonologisk medvetenhet. Detta påverkar resultatet och begränsar möjligheten att dra generella 

slutsatser som gäller för båda grupperna.  

 

Jämförelse mellan de normalhörande fem- och sjuåriga barnen 

De normalhörande femåriga barnen presterade signifikant lägre än de normalhörande sjuåriga 

barnen på test av fonemidentifikation samt generellt och visuospatialt AM. Dessa skillnader 

överensstämmer, avseende generellt och visuospatialt AM, i enlighet med den linjära 

åldersbetingade utvecklingen som sker hos alla AM-komponenter från fyra års ålder fram till 

tonåren (Packiam Alloway et al., 2006; Gathercole et al., 2004; Robert et al., 2009). Resultatet 

på fonemidentifikation skulle även kunna relateras till den åldersbetingade utvecklingen av 

den fonologiska medvetenheten (Anthony et al., 2002; Anthony & Francis, 2005; Berk, 2006). 

En anledning till att signifikanta resultat inte kunde påvisas på övriga test kan bero på att 

grupperna som jämfördes i föreliggande studie var för små. 

 

Fonologiska utvecklingsstadier och fonologiska förenklingsprocesser 

Resultatet visade att barnen med CI/HA generellt befann sig på ett tidigare fonologiskt 

utvecklingsstadium än de normalhörande barnen. I båda barngrupperna fanns barn som ännu 

inte uppnått en adekvat fonologisk utvecklingsnivå, dock var den andelen större i CI/HA-

gruppen. Cahill Haelsig och Madison (1986) menar att förekomsten av flertalet fonologiska 

förenklingsprocesser efter fyra års ålder kan indikera en försenad fonologisk utveckling, 

vilket kan vara fallet för barnen som befann sig i de lägre fonologiska utvecklingsstadierna. I 
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samtliga åldersgrupper uppvisade en större andel av de normalhörande barnen en fullgod 

fonologisk utvecklingsnivå (stadium 5) än av barnen med CI/HA. I Buhler et al. (2007) 

observerades ett atypiskt användande av förenklingsprocesser med hänsyn till kronologisk 

ålder hos barn med HNS, vilket överensstämmer med resultatet i föreliggande studie där nio 

av barnen med CI/HA befann sig mellan stadierna 1 och 3, vilket i sin tur tyder på en icke-

adekvat användning av förenklingsprocesser med hänsyn till kronologisk ålder. I Buhler et al. 

(2007) observerades även att de förenklingsprocesser som var inte var åldersadekvata med 

hänsyn till kronologisk ålder, var adekvata om barnets hörselålder istället beaktades, vilket 

skulle kunna vara fallet även i föreliggande studie. Av de få paradigmatiska 

förenklingsprocesserna som förekom hos de normalhörande barnen var försvagning vanligast, 

vilket enligt Roberts et al. (1990) kan förekomma efter fyra års ålder. Enligt Van Lierde et al. 

(2005) förekommer klusterreduktion och klusilering hos barn med CI/HA, vilket även kunde 

observeras i föreliggande studie. I enlighet med Buhler et al. (2007) förekom även atypiska 

förenklingsprocesser såsom utelämning av initial konsonant. Flera barn med CI/HA uppvisade 

svårigheter med frikativor, vilket enligt är vanligt hos barn med HNS (Keilmann et al., 2010; 

Moeller et al., 2007, 2010; Stelmachowicz et al. 2001, 2002). Detta kan bero på 

konsonanternas synlighet vid produktion (Ertmer & Mellon, 2001; Gaul Bouchard et al., 

2007; Grogan et al., 1999)samt, på perceptuella svårigheter hos barn med CI/HA (Moeller et 

al., 2010). Resultatet tydde på att barnen med CI/HA generellt befann sig på en tidigare 

fonologisk utvecklingsnivå och att de använde fler förenklingsprocesser, vilka utgjordes av 

både atypiska men även icke-åldersadekvata förenklingsprocesser, jämfört med de 

normalhörande barnen. 

 

Metoddiskussion 

Data som användes i föreliggande studie vad gäller barn med CI/HA hämtades från flera olika 

studier och användes vid olika jämförelser med de normalhörande barnen, vilket begränsade 

möjligheten att dra alltför generella slutsatser från föreliggande studie vad gäller samband 

mellan fonologiska och kognitiva förmågor hos barnen med CI/HA. Dock var studiens syfte 

inte att studera samband mellan dessa förmågor. 

Vid rekrytering av de normalhörande deltagarna förlitade författarna sig till 

förskolelärarnas respektive lärarnas bedömningar av vilka barn som var lämpliga till studien. 

Då lärarnas bedömningar kan ha varit alltför godtyckliga kan detta ha bidragit till att barn som 

egentligen inte representerade normalvariationen inkluderades i studien, men de kan även ha 

varit för snäva i sina urval, vilket kan ha medfört att gruppen blev alltför homogen. I de fall 
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där förskoleläraren respektive läraren var osäker angående ett barns deltagande fördes en 

diskussion med författarna till föreliggande studie, varefter beslut togs om barnets deltagande. 

Därför kan de normalhörande barnen som slutligen inkluderades anses representera 

normalvariationen. Då de sjuåringar som gick i förskoleklass ännu inte fått ta del av den 

formella läs- och skrivundervisningen, bidrog detta till att några av de normalhörande 

sjuåringarna inte kunde genomföra ordavkodningstestet TOWRE. Läs- och skrivundervisning 

bidrar till en högre fonologisk medvetenhet (Anthony & Francis, 2005), vilket i föreliggande 

studie kan ha orsakat en större spridning i resultatet för de normalhörande barnen på test av 

fonemidentifikation och nonordsdiskrimination. Om hänsyn hade tagits till förskolegrupp 

respektive årskurs istället för ålder hade spridningen eventuellt blivit mindre. Något annat 

som kan ha bidragit till spridningen hos femåringarna är att testbatteriet SIPS är utformat för 

barn i åldrarna 6-12 år, vilket kan ha medfört att testen och testinstruktionerna var för 

avancerade för barn i femårsåldern. Författarna försökte dock förtydliga testinstruktionerna 

för att försäkra sig om att barnen förstod vad som förväntades av dem. Takeffekter 

observerades på test av fonologisk produktion och fonologiska representationer hos de 

normalhörande barnen i synnerhet, vilket var förväntat då utvecklingen av dessa aspekter hos 

den fonologiska förmågan enligt Nettelbladt (2007) i stort sett slutförs mellan sex och sju års 

ålder. Då takeffekter hos de normalhörande barnen observerades på dessa test kan dessa barn 

därför anses representera normalvariationen. 

För att undvika uttröttningseffekter hos de normalhörande barnen presenterades testen i 

två olika testordningar. Vilken testordning barnet fick valdes slumpmässigt och hälften av 

barnen testades enligt den ena testordningen och hälften enligt den andra testordningen. 

Därför kan resultatet inte anses vara påverkat av diverse uttröttningseffekter. 

Ett fåtal av de normalhörande barnen upplevdes stundvis ofokuserade under 

testningarna, trots att pauser förekom i mitten av testningstillfället, vilket kan ha medfört att 

resultatet hos dessa barn inte speglade deras förmåga. Eventuellt kunde författarna infört en 

koncentrationsvariabel, men då detta inte upplevdes vara ett stort problem hos majoriteten av 

deltagarna tros detta inte påverka resultatet i stort. Då författarna efterfrågade barn som låg 

inom normalvariationen kan dessa barn ändå anses vara representativa för den normalhörande 

barngruppen. 

På grund av tekniska problem med inspelningsutrustningen blev några få av de 

normalhörande barnen testade två gånger på de fonologiska testen. Detta kan ha medfört att 

dessa barn fick högre resultat på de aktuella testen än vad de egentligen skulle ha fått, men då 
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barnen inte fick någon feedback på uppgifterna kan inlärningseffekter inte anses ha påverkat 

resultatet i någon större utsträckning. 

 

Slutsats 

Resultatet visade att barnen med cochleaimplantat och/eller hörapparat i föreliggande studie 

presterade signifikant lägre avseende flertalet aspekter av fonologisk förmåga på gruppnivå. 

Dock var prestationen hos barnen med cochleaimplantat och/eller hörapparat, vid uppdelning 

i åldersgrupper, signifikant lägre på test av fonologisk produktion i femårsgruppen, men inte i 

sex- och sjuårsgrupperna. Beträffande kognitiv förmåga presterade barnen med 

cochleaimplantat och/eller hörapparat betydligt lägre på test av fonologiskt arbetsminne, men 

de presterade i nivå med de normalhörande barnen i samma åldrar avseende generellt och 

visuospatialt arbetsminne. 

 

Framtida studier 

Ett potentiellt område för framtida studier skulle kunna vara en mer djupgående analys av de 

fonologiska förenklingsprocesserna hos svenska barn med CI/HA. Det skulle även vara 

intressant att jämföra barn med CI med barn med HA för att se om deras utveckling av 

kognitiv och fonologisk förmåga skiljer sig och i så fall hur och varför. 
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Appendix 

Appendix A - Informations- och samtyckesbrev till rektor på förskola/skola 

Till rektor på förskola/skola 

 

Hej! 

Vi som skriver detta brev heter Amela Gruhonjić och Lovisa Stengård. Vi är 

logopedstudenter och studerar termin 8 på Logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. 

I vår magisteruppsats, som handleds av professor Björn Lyxell, undersöker vi om det finns 

ett samband mellan hörsel, tal och kognition hos barn med hörselnedsättning och hos barn 

med normal hörsel. 
 

För att kunna jämföra barn med hörselnedsättning behöver vi undersöka en grupp barn med 

normal hörsel i åldern 5-7 år, och det är därför vi nu frågar om Ni och er förskola/skola är 

intresserade av att delta i undersökningen. För er skulle det innebära att vi kommer till 

förskolan/skolan och träffar varje barn individuellt vid ett tillfälle under våren (ca 45 min) på 

tider som passar er. Barnen får utföra uppgifter som testar språkliga förmågor och minne. De 

test som vi använder är inte svåra för barnen och de upplevs av de flesta som roliga.  
 

Om Du och din förskola/skola är intresserade av att vara med skulle vi behöva hjälp med att 

välja ut deltagare till studien samt dela ut och samla in informations- och samtyckesbrev till 

föräldrarna, där de får fylla i om barnen får tillåtelse att delta. De barn som kommer att 

behövas till studien är barn som bedöms som normalbegåvade, som inte har någon känd 

hörselnedsättning eller några uppenbara språkliga svårigheter och som kan anses 

representera genomsnittet. Vi behöver också hjälp med att få en relativt ostörd vrå med ett 

bord och två stolar där vi kan sitta och göra testen. 
 

Barnens prestationer behandlas konfidentiellt och resultaten presenteras på gruppnivå. 

Uppsatsupplägget är granskat och godkänt av en intern etisk kommitté. Resultaten kommer 

att redovisas i en magisteruppsats och vid ett seminarium samt läggas ut på E-press, som är 

en databas för uppsatser. Om ni önskar får ni givetvis ett exemplar. 
 

Vi kontaktar er inom en vecka för att svara på eventuella frågor och för att få ett preliminärt 

muntligt besked angående deltagande i studien från er. 
 

Om ni har frågor är ni välkomna att ta kontakt med oss, 

Lovisa Stengård. tel. 073-xx xx xxx, e-mail: xxxxxxxx@student.liu.se 

Amela Gruhonjić, tel. 070–xx xx xxx, e-mail: xxxxxxxx@student.liu.se 

 

Handledare Björn Lyxell, tel. 013-xx xx xx 

 

Med vänliga hälsningar  

Amela Gruhonjić och Lovisa Stengård 



 

 

Samtyckesformulär för rektor på förskola/skola 

 

Angående deltagande av barn från xxxxxxxxxxx i en undersökning tal och kognition hos 

normalhörande barn. Bedömningen görs med delar av testbatteriet SIPS och kortversionen av 

Stora Fonemtestet. En ljudupptagning kommer att ske under testningen.  

 

Jag har fått information och möjlighet att ställa frågor om den aktuella studien skriftligt 

muntligt. 

Jag har information om hur vi når de ansvariga vid behov av svar på fler frågor. 

Jag har tagit del av skriftlig information gällande: 

- Syftet med studien 

- Studiens förfarande inom verksamheten på förskolan/skolan 

- Hur testningen går till 

- Hantering av data och sekretess 

- Frivillighet 

- Ansvariga 

 - Information om hur inspelningarna hanteras 

 

 

Jag samtycker att barn från xxxxxxxxxxxxx tillfrågas gällande deltagande i ovan 

nämnda forskningsstudie och att testningarna utförs i förskolans/skolans lokaler. 

 

 

 

Datum och ort 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

 
Lovisa Stengård, Logopedstudent, Linköpings Universitet, 

xxxxxxxx@student.liu.se, 073-xx xx xxx 

 

Amela Gruhonjic, Logopedstudent, Linköpings Universitet, 

xxxxxxxx@student.liu.se, 070-xx xx xxx 

 

Handledare 

Björn Lyxell, professor Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL, 

avdelningen för kognition, utveckling och handikapp, CDD 

Linköpings universitet 

Tel. 013-xx xx xx 

 

 

 



 

 

Appendix B - Informationsbrev till förskollärare/lärare 

Till förskollärare/lärare 

 

Hej! 

Vi som skriver detta brev heter Amela Gruhonjić och Lovisa Stengård. Vi är 

logopedstudenter och studerar termin 8 på Logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. 

I vår magisteruppsats, som handleds av professor Björn Lyxell, undersöker vi om det finns 

ett samband mellan hörsel, uttal och kognition hos barn med hörselnedsättning och barn 

med normal hörsel. 

 

För att kunna jämföra barn med hörselnedsättning behöver vi undersöka en grupp barn med 

normal hörsel i åldern 5-7 år, och det är därför vi nu kommer att er besöka er förskola/skola. 

Vi skulle behöva hjälp med att välja ut deltagare till studien, att dela ut och samla in 

informations- och samtyckesformulär till vårdnadshavare samt med att få en relativt ostörd 

vrå med ett bord och två stolar där vi kan sitta och göra testen. De barn som kommer att 

behövas till studien är barn som bedöms som normalbegåvade, som inte har någon känd 

hörselnedsättning eller några uppenbara språkliga svårigheter och som kan anses 

representera genomsnittet för sin ålder. För att kunna utföra testningen behöver vi träffa 

varje barn individuellt vid ett tillfälle under våren (ca 45 min) på tider som passar er. Barnen 

får utföra uppgifter som testar språkliga förmågor och minne. De test som vi använder är 

inte svåra för barnen och de upplevs av de flesta som roliga.  

 

Barnens prestationer behandlas konfidentiellt och resultaten presenteras på gruppnivå. 

Uppsatsupplägget är granskat och godkänt av en intern etisk kommitté. Resultaten kommer 

att redovisas i en magisteruppsats och vid ett seminarium samt läggas ut på E-press, som är 

en databas för uppsatser. 

 

 

Om ni har frågor är ni välkomna att ta kontakt med oss, 

Lovisa Stengård. tel. 073-xx xx xxx, e-mail: xxxxxxxx@student.liu.se 

Amela Gruhonjić, tel. 070–xx xx xxx, e-mail: xxxxxxxx@student.liu.se 

 

Handledare Björn Lyxell, tel. 013-xx xx xx 

 

Med vänliga hälsningar  

Amela Gruhonjić och Lovisa Stengård 

 

 

 



 

 

Appendix C - Informations- och samtyckesbrev till vårdnadshavare för förskolebarn 

och skolbarn 

Till vårdnadshavare för förskolebarn/skolbarn 

 

Hej! 

Vi som skriver detta brev heter Amela Gruhonjić och Lovisa Stengård. Vi är 

logopedstudenter och studerar på termin 8 på Logopedprogrammet vid Linköpings 

Universitet. I vår magisteruppsats, som handleds av professor Björn Lyxell, 

undersöker vi om det finns ett samband mellan hörsel, uttal och kognition hos barn 

med hörselnedsättning och barn med normal hörsel. 

 

För att kunna jämföra barn med hörselnedsättning behöver vi undersöka en grupp barn 

med normal hörsel i åldern 5-7 år, och det är därför som vi nu vill fråga om Du och Ditt 

barn är intresserade av att delta i vår undersökning. 

 

Vi kommer att undersöka barnens tal och minne med olika test. De test som vi använder 

är inte svåra för barnen och de upplevs i de allra flesta fall som roliga. Barnen testas en 

gång under våren och själva testningen tar cirka 45 minuter. Vi testar varje barn 

individuellt i ett rum på barnens förskola/skola efter överenskommelse med lärare och 

övrig personal. 

 

Deltagande i studien är frivilligt och Ni som vårdnadshavare eller Ert barn kan när som 

helst under studiens gång, även efter att datainsamlingen gjorts, välja att avbryta 

deltagandet utan att Ni behöver ange någon anledning till detta. 

Ert barns prestation behandlas konfidentiellt och resultatet presenteras på 

gruppnivå. Uppsatsupplägget är granskat och godkänt av en intern etisk kommitté. 

Resultaten kommer att redovisas i en magisteruppsats och vid ett seminarium samt 

läggas ut på E-press, som är en databas för uppsatser. 
 

Om ni samtycker till Ert barns deltagande, vänligen återlämna ifylld svarstalong till 

barnets förskolelärare/lärare senast x/x-11. 
 

Om ni har frågor är ni välkomna att ta kontakt med oss, 

Lovisa Stengård. tel. 073-xx xx xxx, e-mail: xxxxxxxx@student.liu.se 

Amela Gruhonjić, tel. 070–xx xx xxx, e-mail: xxxxxxxx@student.liu.se 
 

Handledare Björn Lyxell, tel. 013-xx xx xx 

 

Med vänliga hälsningar  

Amela Gruhonjić och Lovisa Stengård



 

 

Samtyckesformulär till vårdnadshavare för förskolebarn/skolbarn 

 

Angående deltagande av ert barn i en undersökning av tal och kognition hos normalhörande 

barn. Bedömningen görs med testet SIPS och kortversionen av Stora Fonemtestet. En 

ljudupptagning kommer att ske under testningen. 
 

Jag har fått möjlighet att ställa frågor om den aktuella studien via e-mail. 

Jag har information om hur vi når de ansvariga vid behov av svar på fler frågor 

Jag har tagit del av skriftlig information gällande: 

- Syftet med studien 

- Hur testningen går till 

- Hantering av data och sekretess 

- Frivillighet 

- Ansvariga 

- Information om hur inspelningarna hanteras 

 
 

Jag samtycker att mitt barn vid namn:  

och födelsedata (år, månad):                                                            deltar i ovan nämnda 

forskningsstudie. 

 

 
Barnets förskola/skola 

 

 

 
Datum och ort 

 

 

 
Vårdnadshavare 1                      Vårdnadshavare 2 

 

 

 
Namnförtydligande 1                      Namnförtydligande 2 

 

 
Lovisa Stengård, Logopedstudent, Linköpings Universitet, 

xxxxxxxx@student.liu.se, 073-xx xx xxx 

 

Amela Gruhonjic, Logopedstudent, Linköpings Universitet, 

xxxxxxxx@student.liu.se, 070-xx xx xxx 

 

Handledare 

Björn Lyxell, professor Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL, 

avdelningen för kognition, utveckling och handikapp, CDD 

Linköpings universitet 

Tel. 013-xx xx xx 

  

 


