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Development of Prosodic Abilities and Phonological Working Memory in 
Swedish Children with Cochlear Implants. 
 
A cochlear implant is a hearing device that allow children who are born deaf or with a severe 

hearing impairment to perceive and acquire spoken language. Previous studies have found 

that children with CI have a somewhat impaired prosodic ability and phonological working 

memory. 

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

phonological working memory in children with CI. Furthermore, the ability of perception of   

non-linguistic prosodic ability was investigated in order to examine if there was a relationship 

between non-linguistic and linguistic prosodic perception. 

Six children with cochlear implants aged 5;0-8;7 years, participated  in the present study. In 

addition, a control group of 18 children with normal hearing took part in the study to serve as 

a control group. Six children within the control group were matched to the children with CI 

concerning age, sex and regional dialect.  

The children with cochlear implants demonstrated development in tests regarding receptive 

prosodic ability except for tonal word accents. The greatest increase was obtained on tests 

concerning expressive prosodic ability at phrase level. Furthermore, the children with CI also 

demonstrated higher results concerning phonological working memory, especially concerning 

supra segmental features. 

In comparison to the control group, the children with CI achieved significantly lower scores 

on some of the tests regarding receptive prosodic abilities as well as phonological working 

memory.  Concerning expressive prosodic skills, the children with CI did not differ from the 

control group. The results regarding the non-linguistic abilities showed that the children with 

CI scored lower than the normally hearing group. 

Keywords: Children with cochlear implants, prosody, phonological working memory, 

development, non-linguistic prosodic ability 

 

 



 

Sammanfattning 

Cochleaimplantat (CI) är ett elektroniskt hjälpmedel som hjälper barn som föds döva eller 

med grav hörselnedsättning till förmåga att höra och därmed uppfatta talat språk och att 

utveckla eget tal. Tidigare studier har visat att barn med CI uppvisar en något nedsatt 

prosodisk förmåga och begränsat fonologiskt arbetsminne varför dessa aspekter var 

intressanta att undersöka utifrån ett utvecklingsperspektiv. 

Föreliggande studie är en två-års uppföljningsstudie där syftet var att studera utveckling av 

prosodisk förmåga och fonologiskt arbetsminne hos svenska barn med CI. Inom ramen för 

studien undersöktes även icke-språklig receptiv prosodisk förmåga. I studien deltog sex barn 

med CI mellan 5;0 och 8;7 år. Ytterligare 18 barn deltog i studien för att fungera som en 

kontrollgrupp, där sex av dessa barn var ålders-, köns- och dialektmatchade med barnen med 

CI. 

Resultaten visade en utveckling av prosodisk förmåga och fonologiskt arbetsminne hos 

barnen med CI som grupp. Barnen med CI uppnådde som grupp förbättrat resultat på de test 

som undersökte receptiv prosodisk förmåga med undantag för ordaccenter. Signifikant 

förbättrat resultat uppvisades gällande produktiv prosodi, främst på frasnivå. En ökning av 

resultat, främst beträffande suprasegmentella aspekter av fonologiskt arbetsminne, uppvisades 

mellan tillfälle ett och två.  Jämförelser med den normalhörande kontrollgruppen visade att 

barnen med CI hade signifikant lägre resultat avseende vissa receptiva prosodiska deltest samt 

fonologiskt arbetsminne.  Barnen med CI erhöll likvärdiga resultat som kontrollgruppen på de 

uppgifter som undersökte produktiv prosodisk förmåga, dock kan eventuell takeffekt påverkat 

resultatet. Gällande icke-språklig prosodisk förmåga uppvisades något lägre resultat för 

barnen med CI jämfört med kontrollgruppen. Barnen med CI uppvisade individuell variation 

av resultat där vissa fick likvärdiga resultat med sina matchade kontroller. 

Nyckelord: Barn med CI, prosodisk förmåga, fonologiskt arbetsminne, utveckling, icke-

språklig prosodisk förmåga
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Bakgrund 

Barn som föds döva eller med grav hörselnedsättning kan få möjlighet att höra och utveckla 

eget tal med hjälp av cochleaimplantat. CI är ett elektroniskt hjälpmedel som opereras in och 

stimulerar hörselnerven elektroniskt (Grayden & Clark, 2006). I Sverige har dessa operationer 

utförts sedan 90-talet och idag opereras barn i allt yngre åldrar (Socialstyrelsen, 2000). Vid 

Linköpings universitetssjukhus hade, vid slutet av 2010, totalt har 69 barn opererats (E. Mäki-

Torkko, personlig kommentar, 17 april, 2011). Implantaten ger dock en begränsad ljudbild 

och barn med CI har funnits ha en försenad språkutveckling även om de är en heterogen 

grupp som uppvisar stora individuella skillnader (Nelfelt & Nordqvist-Palvalainen, 2004; 

Geers, 2003; Svirsky, Robbins, Kirk, Pisoni & Miyamoto, 2000). Studier har även visat att 

dessa barn har en begränsad prosodisk förmåga samt fonologiskt arbetsminne i jämförelse 

med normalhörande barn (Elm & Heedman, 2009; Wass et al.,2008). Prosodi utgör de 

rytmiska, dynamiska och melodiska aspekterna av det talade språket och är en viktig del av 

språkutvecklingen (Bruce, 1998). Prosodi och fonologiskt arbetsminne är intressanta att 

studera hos barn med CI för att få en djupare förståelse av deras språkutveckling. 

Föreliggande studie är en uppföljningsstudie av Elms och Heedmans studie om prosodisk 

förmåga och fonologiskt arbetsminne hos barn med CI. Barn med CI tycks även ha svårighet 

med att bearbeta musik (Nakata et al., 2005) varför det även är intressant att studera 

eventuella samband mellan språklig och ickespråklig receptiv prosodisk förmåga. 

Prosodi 

Prosodi kan förenklat förklaras som den rytmiska, dynamiska och melodiska aspekten av det 

talade språket. Prosodins akustiska motsvarigheter benämns som duration, intensitet och 

variation i grundtonsfrekvens (Bruce, 1998). Medan vokaler och konsonanter utgör 

segmentella enheter i talet brukar prosodi beskrivas som suprasegmentell då dess melodiska 

och rytmiska drag överlappar talets segmentella enheter (Engstrand, 2004). Prosodin ger det 

talade språket struktur och underlättar därigenom kommunikationen för inblandade parter 

(Bruce, 1998). Vidare medför prosodin växlingar i melodi, styrka, röstkvalitet och tempo, 

utan dessa variationer skulle talet uppfattas som ytterst monotont (Bruce, 1998; Lindblad, 

2006). Olika prosodiska drag kan modifiera en och samma ordräcka så att den exempelvis 

uppfattas som en fråga, ett påstående eller ett utrop (Speer, Crowder & Thomas, 1993).  

Ovanstående är exempel på yttrandeprosodi, vilket i stort sett antar liknande mönster oavsett 

språktillhörighet. Hur prosodin fungerar betydelseskiljande på ordnivå varierar inom olika 
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språk (Dahl, 2000). I svenskan förekommer prosodiska kontraster som vokalkvantitet, 

betoning och accenter vilka beskrivs närmare nedan. 

Intonation 

Intonation benämns de tonhöjdsvariationer vars förlopp örat uppfattar som talets melodi 

(Engstrand, 2004; Lindblad, 2006). Intonationen varierar exempelvis beroende på om det som 

yttras är en fråga eller ett påstående, detta benämns satsintonation. Frågeintonation inom 

svenskan sägs ofta ha stigande ton i slutet av en mening. Akustiska analyser har dock visat på 

att detta är en sanning med modifikation (Engstrand, 2004). Satsintonationen har även i 

uppgift att framhäva vissa delar och markera syntaktiska gränser i talet (Lindblad, 1997) samt 

att förmedla attityder och känslor (Elert, 2000; Samuelsson, 2004).  

Prominens 

En viktig prosodisk funktion är prominens, vilket innebär att olika aspekter av tal framhävs 

respektive undanhålls, både på stavelse-, ord- och frasnivå. Detta gör man främst med hjälp av 

betoning, accenter och emfas (Bruce, 1998).  

Betoning 

Betoning innebär att vissa stavelser, ord och fraser framhävs kraftigare för att förtydliga vad 

som är det viktigaste i ett yttrande (Engstrand, 2004). Innehållsord (exempelvis substantiv, 

verb och adjektiv) betraktas som semantiskt ”tyngre” och framhävs därför mer än 

funktionsord som är ”tomma” på innehåll och endast markerar grammatiska strukturer. 

Jämför till exempel fraserna ”Mannen KÖR på en bro” och ”Mannen kör PÅ en bro”, där 

samma fras får olika betydelse beroende på vilket ord som betonas (Engstrand, 2004).  I 

enstaka ord framhävs vissa stavelser genom starkare betoning, vilket har en 

betydelseskiljande funktion i vissa annars helt lika ord, som till exempel 'armen-armén och 

'banan-ba'nan (Bruce, 1998; Dahl, 2003). Vissa språk, exempelvis franska har fast betoning på 

sista stavelsen, medan det i finska är fast betoning på första stavelsen. Svenska har inget 

genomgående betoningsmönster utan har rörlig betoning men följer strikta regler för vilken 

stavelse som ska betonas. De betonade stavelserna har längre duration och högre tonhöjd än 

de obetonade (Engstrand, 2004; Bruce, 1998).  

Vokalkvantitet 

Flera språk, däribland svenska skiljer mellan lång och kort vokal (Dahl, 2000). En lång vokal 

åtföljs av en kort konsonant och en kort vokal av en lång konsonant (Bruce, 1998). På 
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prosodisk nivå har vokallängd en betydelseskiljande funktion i till exempel orden tak och tack 

(Gårding, 1974). 

Accenter 

Svenska har en förhållandevis komplicerad prosodi och benämns som ett tonspråk 

(Cruttenden, 1997). Det finns två olika ordaccenter, akut (accent1´) och grav (accent 2`) vilket 

innebär att ord med respektive accent har olika tonhöjdsförlopp. För vissa ord som i övrigt är 

identiska innebär detta att de får olika betydelse beroende på med vilken accent de uttalas, till 

exempel Polen (akut accent´) och pålen (grav accent`) (Cruttenden, 1997; Elert, 2000; 

Engstrand, 2004). Det finns ca 350 ordpar som skiljs åt med hjälp av accenter i svenskan 

(Cruttenden, 1997; Elert, 2000). I exemplet ´Milan (fotbollslag) och `milan (redskap) så ligger 

betoningen på första stavelsen i båda orden men eftersom de även har samma kvantitets-, 

segments - och betoningsstruktur skiljs de därmed åt enbart genom att de har olika tonala 

förlopp. Typiskt för ord med akut accent är att de har en topp där ord med grav accent istället 

karaktäriseras av två toppar (Cruttenden 1997; Engstrand, 2004). Särskilda regler avgör om 

ett ord har akut eller grav accent. Enstaviga ord har alltid akut accent, därefter bestäms 

accentuering dels utifrån ordens betoning och morfologiska struktur (Bruce, 1998).  I svenska 

finns endast en accent per ord och vanligast förekommande är akut accent (Cruttenden, 1997). 

Rytm 

Rytmen har en central roll inom prosodin och innebär skiftet mellan betonad och obetonad 

stavelse (Bruce, 1998). Genom sina framhävande egenskaper bidrar rytmen till en auditiv 

uppfattning av ord och frasers början och slut (Kjellin, 2003). Betonad och obetonad stavelse i 

olika kombinationer benämns inom metriken som versfötter och på svenska finns olika 

varianter (Lilja, 2008). Troké består av en betonad stavelse följt av en obetonad stavelse, till 

exempel ’boken. Det omvända, obetonad stavelse följt av betonad benämns jamb, till exempel 

ba’nan. Spondé kallas den versfot som utgörs av två på varandra betonade stavelser, till 

exempel lastbil. Ordet trafi’kant utgör ett exempel på en anapest, det vill säga två obetonade 

stavelser följt av en betonad. En betonad stavelse och två obetonade kännetecknar en daktyl, 

till exempel ’blommorna (Engstrand, 2004). 

Prosodi i diskurs 

Prosodin har i ett interaktivt avseende flera olika funktioner till exempel att förmedla 

känslotillstånd, markera turtagning och att introducera ett nytt samtalsämne (Bruce, 1998). 

Rytmen utgör en viktig prosodisk komponent vid dialog. En regelbunden rytm bidrar till 

samtalsdeltagarnas uppfattning om den andres tur och längd (Wennerstrom, 2001). Vidare 



 

 4 

signalerar rytmen ett ämnes relevans, ett nedsaktat tempo markerar högre relevans, ett 

upptrappat tempo uttrycker mindre relevans (ibid). Intonation kan utgöra en avgörande roll 

huruvida ett och samma yttrande kan uppfattas som ett påstående eller en fråga. 

Frågeintonation beskrivs frekvent med stigande frasslut vilket inte alltid stämmer i praktiken 

(Bruce, 1998).  

Hörsel 

Örat är uppbyggt av tre delar; ytter-, mellan- och inneröra. Ytterörat består av öronmusslan 

som fångar upp ljudvågor och via hörselgången leder dem till trumhinnan, vilken tillsammans 

med hörselbenen utgör mellanörat (Gelfand, 2010). Hörselbenen överför trumhinnans rörelser 

vidare till cochlean, en vätskefylld snäcka som utgör innerörat och innehåller hörselorganet 

(Bear, Connors & Paradiso, 2001).  Det finns mellan 18000–19000 sinnesceller i 

hörselorganet. Dessa så kallade hårceller delas upp i inre och yttre och det är de inre 

hårcellerna som förmedlar ljudet till hörselnerven (Gelfand, 2010). Människan kan uppfatta 

ljud som ligger inom frekvensområdet 20-20 000 Hertz (Bagger-Sjöbäck et al., 2009). 

Cochleaimplantat 

Ett cochleaimplantat är ett elektroniskt hörselhjälpmedel som används för att ge gravt 

hörselskadade och döva personer möjlighet till att uppfatta ljud samt utveckla tal (Grayden & 

Clark, 2006). En vanlig orsak till dövhet och hörselnedsättning är skadade hårceller i 

innerörat. I många fall är hörselnerven fortfarande intakt vilket gör det möjligt att återskapa 

hörseln med hjälp av elektronisk stimulans (Bear et al., 2001). Cochleaimplantatet består dels 

av en yttre del med en mikrofon som är placerad bakom örat och fångar upp ljud som 

konverteras till en elektrisk signal, vilken vidarebefordras till en digital talprocessor (Grayden 

& Clark, 2006). Processorn är kopplad till en radiosändare som fästs bakom örat (Nelfeldt & 

Nordquist Palvalainen, 2004). En mottagare opereras in under masteoidbenet och fäster till 

den yttre talprocessorn från insidan av skallbenet med hjälp av magneter. Mottagaren tar emot 

digitala signaler från sändaren genom huden och översätter dem till ett mönster av elektriska 

impulser som sänds vidare till den inre delen av cochleaimplantatet.  Denna del utgörs av ett 

antal tunna trådar som leder in i cochlean. I trådarna finns elektroder som stimulerar 

hörselnerven varpå impulser skickas vidare till hjärnan där de tolkas som ljud (Bear et al., 

2001; Grayden & Clark, 2006). På detta sätt kringgås skadade hårceller (Grayden & Clark, 

2006). 
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Cochleaimplantatet ställs efter operation in så att det är möjligt att uppfatta ljud som sträcker 

sig över hela talfrekvensområdet, dock med en nedsättning i tontrösklar på ca 30 dB. 

Information som förmedlas till hörselnerven är mindre detaljrik än vad ett fungerande öra kan 

förmedla (Nelfeldt & Nordqvist Palvalainen, 2004). Cochleaimplantat har visat sig vara en 

mycket väl fungerande metod för att få barn som föds döva eller med grav hörselnedsättning 

att kunna uppfatta ljud och få möjlighet att producera eget tal (Grayden & Clark, 2006). 

Forskning har visat att barnets ålder vid operation har betydelse för barnets språkutveckling 

(Tomblin, Barker, Spencer, Zhang & Gantz, 2005). I en studie av Tomblin et al. (2007) 

visades att barn som opererades vid 12 månaders ålder hade en snabbare utveckling av sitt 

expressiva språk än barn som fick sina implantat vid 15 månaders ålder). 

Typisk språkutveckling 

Det lilla barnet tillägnar sig språket i samspel med sin omgivning (Strömqvist, 2008). Vid 

slutet av barnets första levnadsår brukar de första orden uppträda men det råder även här 

individuella variationer (Dahl, 2000). Barnets första ord är kontextberoende (Bjar, 2003). Den 

begränsade vokabulären expanderar kraftigt runt 18 månaders ålder och det aktiva ordförrådet 

utökas från ca 25 till 100 ord (Strömqvist, 1997). Vid två års ålder börjar barnet 

sammankoppla ord till meningar, vilka inledningsvis oftast är två till antalet och i oböjd form 

(Strömqvist, 2008). En grundläggande vokabulär och grammatik har flertalet barn tillägnat sig 

vid cirka tre års ålder (ibid.). 

Språkutveckling hos barn med CI 

Barn med CI uppvisar en varierad språkutveckling där vissa studier uppvisar en 

utvecklingstakt i samma nivå som normalhörande barn (Geers et al., 2003; Nelfelt & 

Nordqvist Palvalainen, 2004). Möjliga förklaringsfaktorer till denna variation är ålder vid 

implantation, hörselförmåga innan implantatet samt kognitiv förmåga hos barnet (Geers et al., 

2003). Svirsky et al. (2002) genomförde en studie med förskolebarn med CI vars 

språkutveckling överskred förväntad språkutveckling hos döva barn i samma ålder och även i 

vissa fall låg i nivå med normalhörande barns språkutveckling. Liknande resultat redovisades 

även i andra studier av yngre barn (Nicholas & Geers, 2006). Av 21 barn som erhöll sina 

implantat mellan fem och 18 månaders ålder visade resultaten att efter 12-48 månader hade 81 

procent av barnen med CI utvecklat likvärdiga receptiva språkfärdigheter och 56 procent 

expressiva färdigheter som normalhörande jämnåriga (Wie, 2010). Dock visade den tidigare 

nämnda studien av Svirsky et al. (2002) att vissa barn med CI fortfarande var mycket 

försenade i sin språkutveckling då två år hade passerat sedan operation. 
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Barn vars CI kopplas in i ett tidigt skede följer den typiska fonologiska utvecklingen, med 

viss fördröjning beroende på hur tidigt implantaten kopplas in (Schauwers et al., 2004). En 

kvalitativ studie av en flicka med CI inkopplat vid 20 månaders ålder visade efter fem 

månader snabbare utveckling hos flickan med CI av tidiga ordformer än kontrollbarnen. 

Författarna diskuterar att detta kan tyda på att barn som får implantat vid en tidig ålder inte 

befinner sig i jollerstadierna lika länge som yngre normalhörande barn (Ertmer & Mellon, 

2001). 

Barn med en hörselnedsättning uppfattar inte en lika detaljerad ljudbild som normalhörande 

jämnåriga barn och kan därför ha en långsammare språkutveckling. Vidare kan detta medföra 

att de uppfattar ord som helheter och har svårigheter att urskilja enskilda fonem och stavelser. 

Språkinlärningsprocessen kan därmed ta längre tid eftersom barnen har svårare att finna 

struktur och regler för hur nya ord ska kombineras (Nelfelt & Nordqvist Palvalainen, 2004). 

Den tidigaste böjningsmorfologi som barn med CI tillägnar sig är böjning av verb samt 

pluraländelser av substantiv. Svårigheter inom den grammatiska domänen gäller främst 

utelämnade ändelser, problem med kasusmarkerade artiklar, modala verb och kasus. 

Förklaringen till detta antas vara att grammatiska morfem och artiklar ofta är obetonade vilket 

gör att barn med CI inte kan uppfatta dem lika bra som betonade enheter (Szagun, 2002).  

Prosodisk utveckling 

Barnet tillägnar sig både expressiv och impressiv prosodisk förmåga innan den fonologiska 

utvecklingen inletts (Locke, 1993). Prosodiska drag som rytm, intonation och betoning är de 

tidigaste aspekterna av tal som barn kan uppfatta redan i livmodern (Kjellin, 2002; McMullen 

& Saffran, 2004). Under barnets sex första månader kan de särskilja mellan olika språk utifrån 

prosodiska drag, där framförallt rytmiska mönster tycks vara avgörande för denna 

diskrimination (Juscyk, 2002).  Att barn tidigt har förmåga att uppfatta prosodi är en viktig 

förutsättning för språkinlärning. Redan i jollret härmar barnen de vuxnas satsmelodi 

(Samuelsson, 2004) där det också är möjligt att urskilja vilken språktillhörighet barnets joller 

har (Kjellin, 2002).  

Under barns två först levnadsår sker en stor utveckling av prosodisk förmåga. Denna 

utveckling delas upp i fem steg där den viktigaste utvecklingen sker under de två sista stegen 

(Crystal, 1979). Från födsel till cirka sex månaders ålder vokaliserar barn för att uttrycka olika 

känslomässiga tillstånd som hunger, smärta samt förnöjdhet (steg ett). Därefter lär de sig att 

urskilja prosodiska kontraster i vuxnas tal (steg två). Barn tros kunna uppfatta dessa skillnader 
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så tidigt som vid sex veckors ålder, men det är ännu inte känt vilka prosodiska drag de kan 

diskriminera först. Från sex månader börjar barnens egna yttranden innehålla större variation 

och deras prosodiska mönster liknar framförallt de i moderns tal (steg tre). Mellan sex till tolv 

månaders ålder är de prosodiska mönstren märkbara i barnens vokaliseringar (steg fyra). Detta 

visar sig främst genom tydliga mönster av intonation, rytm och pausering och det är nu 

möjligt att tydligt kunna urskilja frågeintonation, bekräftande eller utrop. Vid cirka 18 

månader kan barn binda ihop fler segment till en tonal enhet, detta sker framförallt av 

tvåordsyttranden (Crystal, 1979). 

Intonationsförmågan utvecklas i ett tidigt skede, innan barn kan uttala sina första ord (Bever, 

Fodor & Weksel, 1971; Snow 2004). Snow observerade en U-formad utveckling av 

intonationsförmåga hos barn. Mellan 6 och 10 månaders ålder kunde barnen producera 

fallande och stigande intonation med stor variation, liknade de mönster som barn i 

förskoleålder behärskar. Efter 10 månader skedde emellertid en begränsning av barnens 

intonationsmönster. Denna begränsning ansågs vara ett framsteg i barnens utveckling mot ett 

mer vuxenlikt, medvetet användande av intonation i språkligt syfte och sammanföll med 

pragmatisk utveckling (Snow, 2006). Mellan ett och fyra års ålder lär sig barn att använda 

fallande intonation för att markera ett yttrandes slut (Snow, 2004). Barn i femårsåldern har en 

närmast färdigställd expressiv intonationsförmåga men förståelsen av prosodins funktioner 

fortsätter att utvecklas fram till cirka elva års ålder. Det förekommer dock stor variation 

mellan i vilka åldrar som barnen behärskade specifika prosodiska förmågor som visade sig 

korrelera med övrig språkutveckling (Wells, Peppé & Goulandris, 2004).  Även svenska barn 

uppvisar stora skillnader i utveckling av prosodiska förmågor, en utveckling som fortgår i 

relativt höga åldrar (Samuelsson, 2004). 

Svenska barn som är runt 24 månader gamla tenderar att övergeneralisera grav accent i 

flerstaviga ord. Trots överrepresentation av grav accent produceras ord med akut accent i 

överensstämmelse med den vuxenlika normen vilket indikerar att barn i denna period är på 

god väg att utveckla ett korrekt användande av ordaccenter (Engstrand & Kadin, 2004). En 

senare studie gav dock indikationer på att svenska barn behärskar ordaccenter vid en tidigare 

ålder än vad man trott tidigare (Kadin & Engstrand, 2005). Övergeneralisering av grav accent 

förekom inte i en studie av förmåga att producera ordaccenter hos barn med språkstörning där 

det snarare handlade om svårighet att välja rätt accent (Samuelsson, 2004). Barn har vidare 

lärt sig producera korrekt kvantitetskontrast enligt det vuxenlika talet runt 24-30 månaders 

ålder (Engstrand & Bonsdroff, 2004). Barn lär sig att särskilja betoningsmönster mellan 
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sammansatta ord och på frasnivå relativt sent. Detta kan förklaras med att de lexikala 

representationerna av inlärda ord är starka och att utvecklingen av förmågan att kunna 

använda prosodisk information för att kunna särskilja betydelse i annars helt lika ord inte 

behärskas till fullo före tolv års ålder (Vogel & Raimy, 2002). 

Yngre barn tenderar att utelämna obetonade stavelser i ett tidigt stadium av sin 

språkutveckling, detta sker särskilt då obetonad stavelse återfinns i pretonisk ställning 

(Nettelbladt, 2007). En förklaring går att finna i den metriska hypotesen. Barn föredrar till en 

början det rytmmönster som är dominerande i deras modersmål, vilket i engelska och svenska 

innebär en trokérytm där stark stavelse föregår svag stavelse före ett jambiskt rytmmönster 

där svag stavelse föregår stark. Det är därför mer troligt att barn förenklar ordet gi’raff till 

’raff än att ’spindel blir ’spin. Likaledes utelämnas även obetonade ord och ändelser i fraser 

(Gerken, 1991). 

Prosodisk utveckling hos barn med CI 

Barn med CI som fått sina implantat inkopplade mellan i en tidig ålder (10-26 månader) ålder 

följer samma u-formade utveckling av intonation som normalhörande barn, vilket visades i en 

studie (Snow&Ertmer, 2009; Snow, 2006). Det finns även samband mellan kronologisk ålder 

och ålder vid implantation för utveckling av intonation hos barnen med CI. Hos barn som fick 

sina implantat tidigast skedde en ökning av den expressiva tonala variationen där det hos de 

äldre barnen skedde en minskning, i enlighet med den u-formade utvecklingskurvan (Snow, 

2006; Snow & Ertmer, 2009). Inte bara ålder vid implantation spelar roll för utveckling av 

intonationsförmåga utan även kronologisk ålder, de äldre barnens till en början snabbare 

utveckling av intonationsförmåga kan bero på att de tillägnat sig andra kognitiva, 

pragmatiska, socioemotionella - och prelingvistiska förmågor som förutsätter utveckling av 

intonation trots något senare implantation (Snow & Ertmer, 2009).  

Lenden och Flipsen (2006) undersökte olika prosodiska förmågor under en tidsperiod som 

pågick mellan 12-21 månader där sex barn i åldrarna 3; 9-6;2 år med CI deltog. Resultaten 

visade att barnen hade avvikande betoning men att det beträffande övriga prosodiska 

förmågor inte förelåg några anmärkningsvärda svårigheter. Två av de barn som deltog var på 

god väg att bemästra korrekt betoningsmönster vid studiens slut.  

Barn med CI uppfattar övergripande prosodiska aspekter av nonord, även om viss segmentell 

information är svårare för dem att uppfatta och producera. Till exempel så kan barnen 

producera suprasegmentella aspekter med korrekt stavelse och betoning bättre än de kan 
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producera segmentella egenskaper som vokaler och konsonanter. Barn med CI producerade 

endast fem procent av nonorden korrekt men producerade 64 procent korrekta stavelser och i 

61 procent av orden korrekt betoning en studie av Dillon, Carter & Pisoni, (2002). Barn med 

CI har visats få lägre resultat på tester som prövar den prosodiska förmågan både receptivt 

och produktivt än normalhörande barn, de får även lägre resultat än barn med generell 

språkstörning gällande prosodiska förmågor (Lyxell et al., 2009). I en interventionsstudie 

rörande prosodisk förmåga deltog sex barn med CI i åldrarna sju till tolv år. 

Interventionsperioden pågick under tio veckor där fokus låg på att förbättra receptiv prosodisk 

förmåga. Utfallet visade sig vara positivt med en förbättring av den receptiva prosodiska 

förmågan hos samtliga sex barn. Studien visade även att ökad prosodisk förståelse hade en 

positiv inverkan på prosodisk produktion (Klieve & Jeanes, 2001). 

Impressiv samt expressiv prosodisk förmåga hos svenska skolbarn med CI undersöktes i en 

studie av Fandén et al. (2008) där det framkom att barnen med CI inte skiljde sig märkbart 

från sina kontroller gällande receptiv förmåga men att det däremot förelåg skillnader av 

produktiv förmåga på ord-, fras och diskursnivå där barnen med CI hade resultat som låg klart 

under de matchade kontrollernas (Fandén, Hellstadius & McTaggart, 2008).  Elm och 

Hedman (2009) fann liknande resultat i sin studie där förskolebarnen med CI fick lägre 

resultat än kontrollgruppen gällande produktiv prosodi. Det framkom även att dessa barn fick 

signifikant lägre resultat på test som undersökte fonologiskt arbetsminne. Dock så var 

variationen av resultat inom gruppen stor och de äldre barnen skiljde sig inte från sina 

kontroller vilket författarna diskuterade kunde tyda på goda förutsättningar för barn med CI 

att tillägna sig prosodiska förmågor (Elm & Heedman, 2009). 

Avvikande språkutveckling 

Barn med språkstörning har visat sig ha svårigheter inom prosodi på ord- fras- och 

diskursnivå, som kan förekomma oavsett grad av språkstörning. Barn med prosodiska 

svårigheter kan vidare delas in i två undergrupper, där fonologiska och språkliga svårigheter 

tycks kopplade till prosodiska problem på ord- och frasnivå och svårigheter inom diskurs 

beror på pragmatiska svårigheter (Samuelsson & Nettelbladt, 2003). Särskilt tycks produktion 

av ordaccentkontraster vara ett bekymmer för barn med språkstörning vilket visade sig i en 

studie där 60,8 procent av barnen som deltog uppvisade dessa svårigheter (Samuelsson & 

Löfqvist, 2006). Neutralisering av ordaccent kan även förekomma hos barn med 

språkstörning, där ordet gubbe då till exempelrealiseras som ’pu’pu (Nettelbladt, 2007).  
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Hos barn med språkstörning förekommer förenklingsprocesser i samband med den 

fonologiska utvecklingen. Dessa processer kan delas in i syntagmatiska och paradigmatiska. 

De syntagmatiska förenklingsprocesserna förekommer i de tidigaste ordformerna, är 

kontextberoende och påverkar enskilda ord. Exempel på sådana förenklingsprocesser är 

utelämning av obetonad stavelse och förenkling av konsonantförbindelser. De paradigmatiska 

förenklingsprocesserna uppkommer i ett senare stadium av den fonologiska utvecklingen. 

Dessa processer är oberoende av kontext och påverkar flera klasser av segment, exempel på 

paradigmatiska förenklingsprocesser är av- och påtoning, dentalisering och palatalisering 

(Nettelbladt, 2007). 

Arbetsminne 

Arbetsminnet är en del av det komplexa minnessystemet och har som uppgift att tillfälligt 

lagra och bearbeta en begränsad mängd information (Baddeley, 2003). Arbetsminnet består av 

flera delkomponenter; det visuospatiala skissblocket, den episodiska bufferten och den 

fonologiska loopen som alla är underordnade den centrala exekutiven (ibid.). I det 

visuospatiala skissblocket bevaras synintryck och spatial information temporärt (Baddeley, 

2009). Den fonologiska loopen har till uppgift att bearbeta fonologisk information och består 

av två delsystem; en fonologisk korttidslagring samt en subvokalrepetitionsprocess 

(Baddeley, Gathercole & Papagno, 1998). Det senare delsystemet möjliggör bibehållandet av 

auditiv information i arbetsminnet (Baddeley & Hitch, 1974). Fonologiska loopen har stor 

betydelse vid inlärning av nya ord och har därmed en central roll även vid språkutveckling 

(Baddeley, Gathercole & Papagno, 1998). 

Utveckling av fonologiskt arbetsminne 

Gathercole, Pickering, Ambridge och Wearing (2004) fann att det sker stor utveckling av det 

fonologiska arbetsminnet mellan fyra och femton år, samt att arbetsminnets olika domäner 

finns etablerat hos barn vid cirka sex års ålder. En senare studie visade dock att dessa system i 

arbetsminnet finns etablerade redan hos fyraåringar (Gathercole, Pickering & Alloway, 2006).  

Från fyra år sker en ökning av det fonologiska arbetsminnets kapacitet från att kunna lagra två 

eller tre enheter till att kunna bibehålla upp till sju enheter. Utvecklingen tycks bland annat 

bero på ökad hastighet i den subvokala repetitionsförmågan (Gathercole, 1993). En ökad 

kapacitet av det fonologiska arbetsminnet är också relaterat till utveckling av övriga 

minnesfunktioner som långtidsminne, särskilt förmågan att lagra lexikala representationer. 

Barn kan återge ord i högre utsträckning än nonord vilket visar på ett samband mellan lexikala 

representationer och fonologisk återgivning (Gathercole, 1998). 
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Repetition av nonord har visat sig vara ett tillförlitligt sätt att undersöka fonologisk 

arbetsminneskapacitet hos barn (Gathercole & Adams, 1993). Det finns även en väldigt tydlig 

koppling mellan förmåga att återge nonord och språkutveckling hos barn (Archibald & 

Gathercole, 2007).  

Barn med språkstörning fick lägre resultat av återgivning rörande både serial recall av nonord 

och nonordsrepetition än barn med typisk utveckling i en studie där syftet var att undersöka 

fonologiskt arbetsminne. Detta indikerar att barn med språkstörning har en lägre 

bearbetningskapacitet i det fonologiska arbetsminnet (Archibald & Gathercole, 2007). 

Fonologiskt arbetsminne hos barn med cochleaimplantat 

Barn med cochleaimplantat har konstaterats ha lägre arbetsminneskapacitet än jämnåriga 

normalhörande barn. Detta kan bero på att barn med CI har lägre bearbetningshastighet i den 

subvokala repetitionsprocessen. Barn med CI som främst kommunicerar med talat språk får 

högre resultat på uppgifter som belastar arbetsminnet än döva barn (Burkholder & Pisoni, 

2004). 

Barn med CI som har haft sina implantat i mindre än fyra år, återger färre korrekta nonord än 

andra kliniska populationer, till exempel barn med hörselnedsättning som använder 

hörapparat och barn med språkstörning. Möjliga orsaker till detta resultat skulle kunna vara 

att barnen med CI har haft möjlighet att höra kortare tid än barn i de andra grupperna 

(Ibertsson,Willstedt-Svensson, Radeborg & Sahlén, 2008). Samtliga grupper kunde återge 

suprasegmentella drag korrekt i högre utsträckning än segmentella egenskaper. Barnen med 

CI presterade som grupp sämre beträffande dessa aspekter jämfört med de andra två 

grupperna (ibid.) En studie av Wass et al. (2008) visade att barn med CI fick lägre resultat på 

uppgifter som belastade det fonologiska arbetsminnet än normalhörande barn. Ju mer 

komplex en fonologisk uppgift var desto lägre resultat fick barnen med CI, vilket ger en 

indikation på att det kan finnas en begränsning i den fonologiska loopen i arbetsminnet hos 

denna grupp. I det generella arbetsminnet tycktes det inte föreligga några signifikanta 

skillnader mellan de båda grupperna. Barnen med CI presterade bättre på uppgifter med 

fonologisk diskrimination än fonologisk produktion. Studieförfattarna diskuterar att detta kan 

tyda på att dessa barn har förmåga att diskriminera mellan olika språkljud men har svårigheter 

att själva producera dessa skillnader. 



 

 12 

Icke-språklig prosodi 

Språk och musik har liknande mönster av prosodisk uppbyggnad gällande rytm, temporala 

aspekter och tonhöjdsförlopp (Donelly & Limb, 2009). Mätning av hjärnaktivitet har visat att 

bearbetning av språkliga och musikaliska uppgifter sker inom samma områden (Schön et al, 

2004). Vidare har forskning visat på samband mellan musikalitet och språklig 

produktionsförmåga av tonhöjdskontraster (Besson, Schön, Moreno, Santos & Magne, 2007). 

Musiker har även bevisats ha bättre förmåga att uppfatta tonhöjdsvariation i både musik och 

språk i jämförelse med personer utan musikalisk erfarenhet (Schön, Magne & Besson, 2004). 

Ett flertal studier har visat att musikalisk träning påverkar förmågan att uppfatta 

tonhöjdsvariation i språk (Moreno & Besson, 2006; Schön et al., 2004). Frisell och Olsson 

(2009) utformade ett prosodiskt icke-språkligt test avseende intonation och rytm i syfte att 

visa samband mellan prosodisk och musikalisk förmåga.  

Barn med CI har visat sig känna igen språkliga melodier i högre utsträckning än enbart 

instrumentell musik. Detta kan innebära att de prosodiska drag som förekommer i tal 

underlättar uppfattning av musik (Nakata et al., 2005). Generellt tycks de rytmiska dragen 

vara de som personer med CI drar mest nytta av vid uppfattning av musik (Gfeller et al, 

2002). Musik innehåller variation av tonhöjd över tid och för att kunna uppfatta musik är det 

nödvändigt att kunna diskriminera mellan olika tonhöjdsvariationer. I de studier om 

diskriminationsförmåga av tonhöjd där personer med CI deltagit har resultaten varit mycket 

olika bland deltagarna, där vissa klarade denna diskrimination i högre grad än andra (Fujita & 

Ito, 1999). Kuang- Chao- Chen et al. (2010) visade i en studie att musikalisk träning 

förbättrade förmågan att uppfatta tonhöjdsvariation hos barn med CI. 

Utifrån dessa studier som beskrivits ovan har det visats att barn med CI uppvisar en något 

nedsatt prosodisk förmåga och ett begränsat fonologiskt arbetsminne (Elm & Heedman, 2009: 

Wass et al., 2008), varför dessa aspekter är intressanta att undersöka utifrån ett 

utvecklingsperspektiv. Vidare har studier visat att bearbetning av språk och musik sker inom 

samma hjärnområden (Schön et al, 2004). Då barn med CI tycks ha svårare att uppfatta musik 

än språklig prosodi (Nakata et al., 2005) var det även intressant att studera ifall något 

samband föreligger mellan språklig och ickespråklig receptiv prosodi hos dessa barn. 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka utveckling av prosodisk förmåga och 

fonologiskt arbetsminne hos svenskspråkiga för- och grundskolebarn med cochleaimplantat. 
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Vidare undersöks om det föreligger något samband mellan språklig och ickespråklig receptiv 

prosodisk förmåga. 

Metod 

Deltagare 

Totalt deltog sex barn med CI i åldrarna 5;0-8;7 varav fyra flickor och två pojkar med en 

medelålder på 6;8 år (tabell 1). Då föreliggande studie är en två års- uppföljning har alla sex 

tillfrågade barn med CI tidigare deltagit i en studie av Elm och Heedman 2009. Samtliga av 

dessa barn tackade ja till deltagande även i föreliggande studie. Deltagarna kontaktades med 

hjälp av CI – teamet på öronkliniken vid Linköpings universitetssjukhus. Informations- och 

samtyckesbrev (Bilaga 1) delades ut först efter att logoped varit i kontakt med och fått 

muntligt godkännande från de aktuella barnens vårdnadshavare.  

 

Sex normalhörande barn matchade efter ålder, kön och dialekt valdes ut i syfte att jämföras 

med barnen med CI. För att kunna jämföra med en större population kontaktades även ett 

antal förskolor och skolor för att testa ytterligare 12 barn som tillsammans fick utgöra en 

kontrollgrupp (Bilaga 2). Medelåldern för den sammanslagna kontrollgruppen var 6; 5 år. 

Inklusionskriterier för de matchade kontrollerna och kontrollgruppen var att de skulle ha 

svenska som modersmål samt typisk språklig och kognitiv utveckling och normal hörsel. 

Innan samtliga kontrollers vårdnadshavare kontaktades, inhämtades samtycke från rektorn för 

respektive förskola/skola. Då inga signifikanta skillnader förelåg i resultaten mellan den 

matchade kontrollgruppen och de övriga kontrollerna slogs de samman till en gemensam 

kontrollgrupp. I resultatdelen jämfördes barnen med CI på individnivå framförallt med de 

matchade kontrollerna. 

Tabell 1  
Deskriptiva data över barnen med CI. 

 
Ålder vid 
diagnos  

(år: mån) 
Antal CI 

Ålder vid 
inkoppling av 
CI (år: mån) 

Pre-/ 
postlingual 

dövhet 

Taluppfattning 
(bilateralt) 

Typ av 
taluppfattningstest 

ca 1:9 2 2:4 Prelingual 88 % Barndiskrimination 
ca 1:7 2 2:4 Prelingual 100 % Barndiskrimination 

ca 1:5 2 
vä 1:10  

      hö 2:6 
Prelingual 100 % Barndiskrimination 

ca 1:5 2 1:9 Prelingual 100 % Barnspondeer 
information ej 

tillgänglig 
2 1:9 Prelingual 84 % Barndiskrimination 

ca 1:9 2 1:11 Prelingual 96 % Barndiskrimination 
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Förtestning 

För att utesluta eventuella språkliga och/eller kognitiva nedsättningar testades samtliga 

deltagare med Språkligt Impressivt Test hos barn – Nya SIT (Hellqvist, 1989) samt med 

blockdesign ur Wechsler Intelligence Scale for Children – WISC III (Weschler, 1991).  

Pilotstudie 

I syfte att bedöma tidsåtgång samt att kalibrera uppsatsförfattarna angående testrutinen 

genomfördes en pilotstudie i en grundskola i Stockholm i januari 2011. Förfrågan om intresse 

att delta i den berörda klassen gjordes och utav de barn som ville delta valdes fyra barn ut, två 

pojkar och två flickor. Informationsbrev (Bilaga 3) delades ut till föräldrarna och samtycke 

inhämtades från samtliga berörda föräldrar. Testledarna testade under pilotstudiens gång två 

barn var. Efter pilotstudien kunde konstateras att tidsåtgången stämde med den tidigare 

uppskattade tiden för utförandet.  

Etiska överväganden 

Det insamlade materialet avidentifierades och hanterades konfidentiellt. Resultaten redovisas 

främst på gruppnivå och inget enskilt barn kommer att kunna identifieras utifrån 

resultatbeskrivningarna. Detta ansågs vara särskilt viktigt i denna studie eftersom barn med CI 

är en relativt liten grupp och eventuellt lättare att identifiera. Alla barn fick ett kodnummer 

och en kodnyckel togs fram som enbart testledarna och eventuella andra forskare får tillgång 

till. Då testningsproceduren var relativt lång infördes pauser så att barnen skulle orka med 

hela testningen.   

Undersökningsprocedur 

Testningen delades upp i två block, där det första blocket bestod av SIT samt 

undersökningsmaterial för prosodi (Samuelsson, Scocco & Nettelbladt, 2003) benämns 

härefter prosoditestet (Figur 2) och det andra blocket bestod av serial recall av ord, serial 

recall ur Sound Information Processing System – SIPS (Wass, Ibertsson, Sahlén, Lyxell, 

Hällgren, & Larsby, 2005).  samt en modifierad version av nonordsrepetition ur SIPS (Figur 

3), där accenter lagts till (enligt tidigare förfarande av Elm & Heedman 2009). Det andra 

blocket avslutades med de fyra deltest som undersökte icke-prosodisk perception ur Icke-

språklig Testning Av Prosodi – ITAP (Frisell & Olsson, 2009). 

Sammanlagt tog blocken cirka två timmar (block 1: 1h, block 2:45 min-1 h) och barnen 

testades separat hos testledarna för att sedan byta testledare och block. Därmed gavs variation 

på vad barnen fick börja respektive avsluta med för att minska risk för att testresultaten på 
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vissa test skulle påverkas av till exempel trötthet och okoncentration. Det gavs en längre paus 

mellan de två blocken, i övrigt togs pauser när barnen föreföll trötta eller bad om det själva. 

Samtliga barn testades på sin respektive förskola/skola i enskilda rum (testledarna befann sig i 

olika rum) för att få en så ostörd och lugn miljö som möjligt.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Översikt av testprocedur, block 1. 

 

 

 

Figur 2. Översikt av testprocedur, block 1. 
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Figur 3. Översikt av testprocedur, block 2. 
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Testmaterial 

Prosodisk förmåga undersöktes med prosoditestet. Fonologiskt arbetsminne testades med 

nonordsrepetition och serial recall av ord ur – SIPS. Den icke-språkliga receptiva prosodiska 

förmågan med fyra deltest ur ITAP. 

Blockdesign ur WISC 

Alla barn som deltog i studien testades med blockdesign ur WISC III för att utesluta 

utvecklingsförsening. Barnen fick se olika mönster och därefter försöka återskapa dessa med 

hjälp av tvåfärgade klossar. Testet gick på tid och poängsattes enligt manual.  

Serial recall av ord samt nonord 

För att undersöka det fonologiska arbetsminnet användes serial recall av ord samt nonord. 

Serial recall av ord (Bilaga 5) utformades i den tidigare studien från 2009 av Elm & Heedman 

och har fonemstrukturen konsonant-vokal-konsonant för att överensstämma med strukturen i 

nonorden. Serial recall av nonord är hämtade ur SIPS (Wass et al., 2005). Båda testerna var 

förinspelade och spelades upp från dator med hjälp av två externa högtalare så att alla barn 

skulle få samma förutsättningar. Barnen skulle därefter upprepa orden och spelades in för att 

senare kunna analyseras.  

Orden transkriberades fonetiskt och PCC (Shriberg & Kwiatowski, 1982) beräknades både för 

ord och nonord och innebär att antal helt korrekt konsonanter räknades ut enligt följande 

formel: antal korrekt producerade konsonanter/(antal korrekt + antal inkorrekt producerade 

konsonanter) * 100. Även antal helt korrekt producerade ord och nonord beräknades. 

Nonordsrepetition 

Nonordsrepetitionen är hämtad ur SIPS (Wass et al., 2005) men ändrades i den tidigare 

studien (Elm & Heedman, 2009) så att accenter lades till då de inte var angivna i 

originaltestet. Av de sammanlagt 24 orden fick 17 ord akut accent och 7 ord gavs grav accent. 

Nonorden transkriberades fonetisk och PCC beräknades där max antal korrekt producerade 

konsonanter var 120. Utöver PCC beräknades även antal korrekt producerade nonord (max 

24p), antal stavelser (24p), betoning (24p) och accenter (accent 1 max 17p, accent 2 max 7 p). 

Denna poängberäkning skedde i enlighet med förfarandet i den tidigare studien av Elm och 

Heedman (2009). 
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Undersökningsmaterial för prosodi 

För att testa produktiv prosodisk förmåga användes undersökningsmaterial för prosodi 

(Samuelsson, Scocco & Nettelbladt, 2003). Undersökningsmaterialet testar prosodi på ord-, 

fras och diskursnivå (Bilaga 4). Materialet består av 12 deltest, varav 10 användes i studien. 

Deltest 3 ersattes med nonordsrepetition ur SIPS och deltest 11 uteslöts helt. Poängberäkning 

skedde i enlighet med tidigare förfarande (Samuelsson et al., 2003). Deltest 2, fonemtestet 

(Hellqvist, 1984) transkriberades fonetiskt och PCC beräknades. 

Icke-språklig Testning Av Prosodi – ITAP 

ITAP (Frisell & Olsson, 2009) är ett datorbaserat test som undersöker icke-språklig prosodi. 

Testet utgörs av ett antal deltest som undersöker impressiv och expressiv förmåga av 

intonation och rytm. I föreliggande studie användes deltest 1, 2, 3 och 5 som utgör den 

receptiva delen av ITAP (Bilaga 6). Samtliga deltest består av ett antal uppgifter som ökar i 

svårighetsgrad allteftersom där barnen antingen får lyssna på toner eller rytmer. I början av 

varje deltest kommer en instruktion som testledaren ger barnet, därefter inleds varje deltest 

med två testuppgifter som barnet och testledaren gör tillsammans. I deltest 1, 2, 3 samt 5 

svarar barnen genom att trycka på tangenten L=lika, eller A=olika. Poäng registreras i 

programmet och vid varje uppgift ges 1 poäng för rätt svar och 0 poäng vid fel svar. För 

deltest 1, 2, och 3 var maxpoäng 8 och för deltest 5 var maxpoäng 12. 

Statistiska beräkningar 

För att utföra statistiska beräkningar användes statistikprogrammet Statistical Package for the 

social Sciences® (SPSS). Ett beroende t-test användes för att jämföra hur resultaten hade 

förändrats från mättillfälle ett till mättillfälle två för barnen med CI. Jämförelsen mellan 

resultaten vid tillfälle två för barnen med CI och kontrollgrupperna utfördes med hjälp av en 

envägs variansanalys (envägs-ANOVA). För korrelationsberäkningar valdes Spearmans 

rangkorrelation. Signifikansnivå var <.05. 

Interbedömarreliabilitet 

Samtliga delar i den produktiva delen av prosoditestet transkriberades och poängsattes enskilt 

Tabell 2 
Interbedömarreliabilitet gällande samtliga deltest ur prosoditestet. Vidare beräknades även interbedömarreliabilitet 
för PCC och korrekta nonord för nonordsrepetitionen samt PCC för serial recall av nonord och ord samt korrekta 
nonord och ord i serial recall. 

 
 

 
Deltest 2 

Fonemtestet 
Deltest 

4-7 
Deltest 

8-10 
Deltest 
1 + 12 

Nonordsrep 
PCC 

Hela 
nonord 

Serialrecall 
nonordpcc 

Serialrecall 
hela nonord 

Serialrecall 
ord pcc 

Serialrecall 
hela ord 

IBR 
24 barn 

98,8, % 92,4% 91,4% 87,5% 93,0% 100,0% 97,8% 99,3% 99,6% 96,1% 
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av de båda testledarna. Detta förfarande skedde även för beräkning av PCC och korrekta 

nonord vid nonordsrepetition, PCC för serial recall av nonord och ord. 

Interbedömarreliabilitet räknades ut för dessa deltest enligt formeln Ö/Ö+F, där Ö= antal 

överensstämmelser och F= antal icke överensstämmelser (tabell 2). 

Resultat 

Resultatredovisningen inleds med resultaten från jämförelsen mellan tillfälle ett (Elm & 

Heedman, 2009) och tillfälle två för barnen med CI. Först redovisas resultaten gällande 

prosoditestet följt av serial recall av nonord och ord och avslutningsvis nonordsrepetition. 

Därefter följer resultaten från jämförelserna mellan barnen med CI och den sammanslagna 

kontrollgruppen i samma ordning som ovan inklusive resultaten på ITAP.  

Förtestning 

Resultaten från SIT och blockdesign ur WISC III visade inte några signifikanta skillnader 

mellan barnen med CI och den sammanslagna kontrollgruppen, samtliga barn hade likvärdiga 

resultat varför inget barn uteslöts ur studien. 

Prosoditestet- jämförelser mellan tillfälle ett och två för barnen med CI 

Nedan följer resultatet från jämförelsen mellan tillfälle ett (Elm & Heedman, 2009) och två 

för barnen med CI som grupp. Först redovisas resultaten från receptiva prosoditestet följt av 

fonemtestet, produktiva prosoditestet på ord- och frasnivå och avslutningsvis presenteras de 

diskursrelaterade resultaten.  

Receptiva prosoditestet 

Resultaten visar en signifikant skillnad vid testning av receptiv vokallängd mellan tillfälle ett 

och tillfälle två för barnen med CI (tabell 3). För övriga deltest föreligger ingen signifikant 

Tabell 3 
Jämförelse av testresultat ur det receptiva prosoditestet för barnen med CI vid tillfälle ett (T1) och 
tillfälle två (T2) redovisat i poäng.  Medelvärde (M), standardavvikelse (SD), range (R), t-värde (t) samt 
signifikansnivå (p). 

 
 Barn med CI   
  T1(n=6)  

 T2(n=6)    
Deltest M SD R M SD R t p 
1.Receptiv vokallängd 
(max4 p) 

2,3 0,5 2-3 3,5 0,5 3-4 7,0 <.01 

2. Receptiv tryckaccent 
(max5p) 

1,8 1,2 0-3 3,0 0,0 3-3 2,4 n.s. 

3.Receptiv sen betoning 
(max 3p) 

2,0 0,9 1-3 2,2 0,8 1-3 0,2 n.s. 

4. Receptiv accent 1&2 
(max 5p) 

1,0 0,9 0-2 0,2 0,4 0-1 1,7 n.s. 

5. Receptiv verbpart. vs. prep. 
fras(max 4p) 

1,0 1,3 0-2 1,3 1,3 0-3 0,5 n.s. 

Totalpoäng receptiva delen ur 
prosoditestet(max 19p) 

8,2 2,1 7-12 10,2 1,8 8-12 2,0 n.s. 
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skillnad mellan tillfälle ett och två. Medelvärdena för gruppen är högre i alla deltest vid 

tillfälle två förutom vid testningen av receptiv accent 1 och 2, där barnen med CI som grupp 

uppvisar ett lägre medelvärde. Störst ökning uppvisas på de deltest som undersöker 

tryckaccent och vokallängd.  

Produktiva prosoditestet 

Fonemtestet 

En signifikant skillnad föreligger mellan tillfälle ett (Elm & Heedman, 2009) och tillfälle två 

för barnen med CI gällande andel korrekt producerade konsonanter i fonemtestet. 

Medelvärdet för barnen med CI som grupp visar en ökning från 77,8 till 98,2 procent korrekt 

producerade konsonanter. Spridningen för antal korrekt producerade konsonanter sträckte sig 

vid tillfälle ett från 50-96. Lägst uppmätta resultat vid tillfälle två var 95 procent korrekt 

producerade konsonanter och det högst uppmätta resultatet var 100 procent korrekt 

producerade konsonanter. Standardavvikelserna vid tillfälle ett och två uppmättes till 15,3 

respektive 1,9 procent. Vid tillfälle ett var syntagmatiska processer såsom utelämning av 

obetonad stavelse, förenkling av konsonantförbindelse, utelämning av final konsonant samt 

vokalepentes, vanligt förekommande (Elm & Heedman, 2009). Vid tillfälle två förekommer 

endast rester av syntagmatiska processer med ett fåtal exempel på utelämning av obetonad 

stavelse samt strykning av initial konsonant. Framträdande paradigmatiska processer vid 

tillfälle ett var försvagning av/r/, avtoning, palatalisering och klusilering (Elm & Heedman, 

2009). Vid tillfälle två förekommer, i enstaka fall, försvagning av/r/palatalisering samt av- 

och påtoning. En närmare analys visar att störst ökning av korrekt producerade konsonanter 

uppvisas av ett av de yngsta barnen med CI.  

Ord- och frasnivå 

Barnen med CI uppnår som grupp högre medelvärden på samtliga deltest ur den produktiva 

delen av prosoditestet (tabell 4). Det föreligger signifikanta skillnader av resultaten mellan 

tillfälle ett (Elm & Heedman, 2009) och tillfälle två på samtliga deltest förutom de deltest som 

undersöker vokallängd och tryckaccent. De deltest som visar störst ökning för barnen med CI 

som grupp är de som undersöker plural, kopula samt obestämd artikel/ bestämd form  
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 I fem av sju deltest uppnår ett antal barn maxpoäng vid både tillfälle ett och tillfälle två, 

vilket ger en takeffekt. Ökningen av resultat från tillfälle ett till tillfälle två visar på variation 

inom gruppen vilket eventuellt skulle kunna bero på de takeffekter som förekommer, där de 

yngsta barnen uppvisar störst ökning. Fördelat på ordnivå (deltest 4-7) och frasnivå (deltest 8-

10) föreligger det signifikanta skillnader mellan medelvärdena av resultaten från tillfälle ett 

och tillfälle två. Medelvärdet för gruppen barn med CI, gällande produktiv frasnivå är vid 

tillfälle två nästan dubbla medelvärdet från tillfälle ett. En närmare analys visar att de yngsta 

barnen uppvisar störst ökning av totalpoäng på ord– och frasnivå.   

Diskursnivå 

Det sammanslagna resultatet gällande deltest 1 (konversation) och deltest 12 (narration) är 

signifikant högre vid tillfälle två. Vidare visar resultatet för deltest 1 (konversation) en 

signifikant skillnad mellan tillfälle ett (Elm & Heedman, 2009) och två, medan skillnaden inte 

är signifikant för deltest 12 (narration). Vid tillfälle ett visade en kvalitativ analys att barnen 

med CI som grupp producerade korta satser samt att de tenderade att utelämna funktionsord. 

Vidare förekom pausering och upprepning av ord och fraser och intonationen bedömdes 

frekvent som monoton (Elm & Heedman, 2009). En kvalitativ analys av barnens produktion 

vid tillfälle två visar att det har skett en stor utveckling. Barnen producerar längre fraser och 

utelämnar funktionsord i mindre utsträckning än tidigare. Inget barn med CI bedöms ha 

avvikande prosodi på deltest 1 (konversation). Tre av barnen bedöms fortfarande ha 

          Tabell 4 
Jämförelse mellan resultaten från den första (T1) och andra (T2) mätningen av prosoditestet på ordnivå (deltest 4-7) och 
frasnivå(deltest 8-10) för barn med CI redovisat i poäng. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD), range (R), t-värde (t) 
samt signifikansnivå (p). 

 
 Barn med CI   
 T1(n=6) T2(n=6)   
Deltest M SD R M SD R t p 
4. Produktion av vokallängd 
(max 4p) 

3,0 1,1 2-4 4,0 0 4-4 2,2 n.s. 

5. Produktion av tryckaccent  
(max 6p) 

4,7 2,0 1-6 5,7 0,5 5-6 1,6 n.s. 

6. Produktion av plural 
(max 8p) 

3,7 2,4 1-7 6,3 0,5 6-7 3,2 <.05 

7. Produktion av ordaccent 1 & 2 
(max 9p) 

4,3 2,3 1-7 7,3 0,5 7-8 3,0 <.05 

8. Produktion av kopula 
(max 10p) 

5,5 4,1 0-10 9,7 0,8 8-10 2,8 <.05 

9. Produktion av obestämd 
art./bestämd form (max 10p) 

5,5 3,9 1-10 9,7 0,5 9-10 2,7 <.05 

10. Produktion av 
verbpart./prep.fras(max 4p) 

0,5 0,6 0-1 1,5 1,2 0-3 2,7 <.05 

Total produktion på ord- och  
frasnivå (deltest 4-10, max 51p) 

27,3 13,3 7-41 44,2 2,7 40-47 3,3 <.05 
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avvikande prosodi på deltest 12 (narration) vid tillfälle två, ett barn uppvisar exempelvis en 

relativt monoton intonation. Ett ytterligare exempel på avvikande prosodi uppvisas av ett barn 

vars ordaccent och intonation vid narration upplevs som något ”ickesvensk”. 

Nonordsrepetition 

Nedan presenteras resultaten mellan tillfälle ett (Elm & Heedman, 2009) och tillfälle två 

gällande nonordsrepetitionstestet relaterat till suprasegmentella egenskaper och fonologiskt 

arbetsminne. Resultaten redovisas genomgående i procent.  

 

Resultatet från nonordsrepetitionstestet visar inga signifikanta skillnader mellan tillfälle ett 

(Elm & Heedman, 2009) och tillfälle två för barnen med CI (Tabell 5). Medelvärdena för 

gruppen barn med CI är dock vid tillfälle två genomgående högre än vid tillfälle ett. En 

närmare analys visar att majoriteten av gruppen barn med CI uppnår ett ökat resultat gällande 

antal korrekt återgivna konsonanter samt antal korrekt återgivna nonord vid tillfälle två. 

Gällande de suprasegmentella aspekterna av nonordsrepetitionstestet visar barnen individuella 

variationer där enbart resultatet för akut accent har ökat för alla barn inom gruppen barn med 

CI. Ett av de yngsta barnen uppvisar störst resultatökning gällande samtliga aspekter av 

nonordsrepetitionstestet.  

Tabell 5 
Testresultat av nonordsrepetition, angivet i procent, med jämförelser mellan tillfälle ett och tillfälle två för barnen med CI. 
Medelvärde(M), standardavvikelse(SD), range(R), t-värde(t) samt signifikansnivå(p). 
 
 

  
Barn med CI 

  

 T1 (n=6) T2 (n=6)   

Nonordsrepetitionstest M SD R M SD R t p 
 

Andel korrekt återgivna 
konsonanter 

50,0 18,8 16-71 68,2 12,2 48-83 2,3 n.s. 

Andel korrekt återgivna 
nonord 

6,8 7,8 0-21 15,1 14,6 4-38 1,8 n.s. 

Grav accent 85,8 22,0 43-100 95,3 7,2 71-100 0,9 n.s. 
Akut accent 69,8 27,0 18-94 95,0 9,6 76-100 2,1 n.s. 
Totalt antal korrekt 
producerade accenter 

74,3 25,2 25-96 95,2 8,6 79-100 1,9 n.s. 

Betoning 78,7 26,9 25-96 98,0 2,2 88-100 1,7 n.s. 
Stavelser 65,5 23,6 21-92 82,8 19,9 46-92 1,6 n.s. 
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Serial recall av nonord och ord 

Nedan följer jämförelser av resultat från serial recall av nonord och ord mellan tillfälle ett 

(Elm & Heedman, 2009) och tillfälle två redovisat i procent. 

Det föreligger inga signifikanta skillnader mellan resultaten från uppgifterna gällande serial 

recall av nonord och ord mellan tillfälle ett (Elm & Heedman, 2009) och två (Tabell 6). 

Barnen med CI uppvisar som grupp högre medelvärden på alla uppgifter utom korrekt 

återgivning av ord där medelvärdet är något lägre vid tillfälle två.  En närmare analys visar att 

det förekommer individuella skillnader av resultaten bland barnen. De yngsta barnen uppvisar 

vid tillfälle två störst ökning på samtliga uppgifter.  

Sammanfattningsvis visar barnen med CI generellt en ökning av resultat vid tillfälle två 

gällande de test som undersöker produktiv prosodisk förmåga. Gällande receptiv prosodisk 

förmåga har barnen med CI förbättrats på alla deltest utom receptiv accent 1och 2. Vidare 

uppvisas även en ökning av resultaten för nonordsrepetition och serial recall av nonord och 

ord vid tillfälle två, dock var denna ökning inte signifikant vilket tyder på stor 

resultatvariation inom gruppen. 

Prosoditestet - jämförelser mellan barnen med CI och den sammanslagna 

kontrollgruppen 

Nedan presenteras en jämförelse av resultaten gällande prosoditestet mellan barnen med CI 

och den sammanslagna kontrollgruppen. Resultaten från den receptiva delen presenteras först 

följt av fonemtestet, produktiv ord- och frasnivå och avslutningsvis presenteras de 

diskursrelaterade resultaten. Fonemtestet redovisas i procent, receptiva delen och produktiv 

Tabell 6 
Jämförelser av resultat från serial recall av nonord och serial recall av ord, angivet i procent, för 
barnen med CI mellan tillfälle ett (T1) samt tillfälle två (T2). Medelvärde (M), standardavvikelse 
(SD), rang e(R), t-värde (t) samt signifikansnivå (p). 
 
   

 

Barn med CI   

    T1(n=6)   T2(n=6)    

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

Antal korrekt återgivna 
konsonanter för nonord 33,0 14,3 9-44 46,2 17,5 24-72 1,5 n.s. 

Antal korrekt återgivna 
nonord 
 

17,5 12,8 0-30 21,0 11,6 15-44 0,5 n.s. 

Antal korrekt återgivna 
konsonanter för ord 
 

68,2 23,2 30-94 76,5 12,3 65-94 1,4 n.s. 

Antal korrekt återgivna ord 
 

63,0 25,0 26-93 62,8 18,6 41-88 0,0 n.s. 
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ord- och frasnivå. Resultatet gällande prosodisk diskurs redovisas i löpande text utifrån den 

bedömning som genomfördes utifrån en 0-1-2 skala. 

Receptiva prosoditestet 

Det receptiva prosoditestet visar att barnen med CI har lägre medelvärden än den 

sammanslagna kontrollgruppen på samtliga deltest förutom receptiv tryckaccent (Tabell 7).  

Barnen med CI uppnår signifikant lägre resultat på de deltest som undersöker receptiv 

vokallängd, receptiv sen betoning och receptiv accent 1 och 2. Resultaten visar att tre av 

barnen med CI uppvisar likvärdiga resultat som sina matchade kontroller. Gällande receptiv 

tryckaccent får alla barn med CI likvärdiga resultat som sina matchade kontroller. Samtliga 

barn med CI erhåller lägre resultat än de matchade kontrollerna gällande receptiv accent 1 och 

2. Ett av de yngsta barnen med CI har lägre resultat än sin matchade kontroll på fler deltest 

jämfört med de äldre barnen med CI och deras respektive matchade kontroller.  

Produktiva prosoditestet 

Fonemtestet 

Ingen signifikant skillnad av resultat gällande antal korrekt producerade konsonanter (PCC) 

föreligger mellan gruppen barn med CI och den sammanslagna kontrollgruppen på 

fonemtestet. Medelvärdet för barnen med CI är 98,2 procent och den sammanslagna 

kontrollgruppens medelvärde är 98,1 procent vilket tyder på en takeffekt. Spridningen för 

antal korrekt producerade konsonanter sträckte sig för barnen med CI från 95-100 procent. 

Lägst uppmätta resultat för den sammanslagna kontrollgruppen var 90 procent korrekt 

producerade konsonanter och det högst uppmätta resultatet var 100 procent korrekt 

Tabell 7 
Testresultat från den receptiva delen av prosoditestet redovisat i poäng med jämförelser mellan barnen med CI och den 
sammanslagna kontrollgruppen. Medelvärde(M), standardavvikelse (SD), range (R), F-värde (F) samt signifikansnivå (p). 

 
 Barn med CI Sammanslagen kontrollgrupp   
  (n=6)   (n=18)   
Deltest M SD R M SD R F p 
1. Receptiv vokallängd 
(max 4p) 

3,5 0,5 3-4 3,9 0,2 3-4 8,0 <.05 

2. Receptiv 
Tryckaccent(max 3p) 

3,0 0,0 3-3 2,9 0,3 2-3 0,7 n.s. 

3. Receptiv sen betoning 
 (max 3p) 

2,2 0,8 1-3 2,9 0,2 2-3 15,9 <.01 

4. Receptiv accent 1 & 2 
(max 5 p) 

0,2 0,4 0-1 2,3 1,3 0-4 15,5 <.01 

5. Receptiv verbpart. vs.  prep. fras 
(max 4 p) 

1,3 1,2 0-3 2,1 1,2 0-4 1,7 n.s. 

Totalpoäng receptiva delen ur 
prosoditestet (max 19) 

10,2 1,8 8-11 14,1 2,2 11-18 15,0 <.01 
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producerade konsonanter. Standardavvikelse för barn med CI är 1,9 procent och för den 

sammanslagna kontrollgruppen 3,7 procent.  

Ord- och frasnivå 

Det föreligger inga signifikanta skillnader av resultaten i den produktiva delen av 

prosoditestet mellan barnen med CI och den sammanslagna kontrollgruppen (Tabell 8).  

Barnen med CI erhåller som grupp ett lägre medelvärde än den sammanslagna  

Tabell 8 

Jämförelser mellan barnen med CI och den sammanslagna kontrollgruppen gällande den produktiva delen av prosoditestet 
på ordnivå(deltest 4-7) och frasnivå(deltest 8-10)redovisat i poäng. Medelvärde(M), standardavvikelse (SD), range (R), F-
värde (F)samt signifikansnivå (p). 

 

 

kontrollgruppen gällande produktion av verbpart./prepositionsfras.  En närmare analys visar 

att barnen med CI generellt uppvisar ett likvärdigt resultat som sina matchade kontroller på 

samtliga deltest på både ord- och frasnivå.  

Diskursnivå 

Barnen med CI erhåller som grupp signifikant lägre resultat än den sammanslagna 

kontrollgruppen gällande diskurs (deltest 1 och 12) samt narration (deltest 12). Inget av 

barnen i föreliggande studie uppvisar avvikande prosodi vid konversation (deltest 1). Tre barn 

med CI bedöms ha avvikande prosodi på deltest 12 (narration) vid tillfälle två, ett barn 

uppvisar exempelvis en relativt monoton intonation och ett barns intonation bedöms som 

”icke-svensk”.  

 Barn med CI Sammanslagen kontrollgrupp   
  (n=6)   (n=18)    
Deltest M SD R M SD R F p 
4. Produktion av vokallängd 
(max4p) 

4,0 0,0 4-4 3,9 0,24 3-4 0,3 n.s. 

5. Produktion av tryckaccent 
(max6p) 

5,7 0,5 5-6 5,8 0,4 5-6 0,3 n.s. 

6. Produktion av plural 
(max 8p) 

6,3 0,5 6-7 7,0 1,1 5-8 1,9 n.s. 

7. Produktion av ordaccent 1 & 
2(max 9p) 

7,3 0,5 7-8 7,4 1,5 5-9 0,0 n.s. 

8. Produktion av kopula 
(max 10p) 

9,7 0,8 8-10 9,4 1,0 7-10 0,4 n.s. 

9. Produktion av obestämd 
art./bestämd form (max 10p) 

9,7 0,5 9-10 9,7 0,6 8-10 0,0 n.s. 

10. Produktion av 
verbpart./prep. fras (max4p) 

1,5 1,2 0-3 2,3 1,3 0-4 1,8 n.s. 

Total produktion på ordnivå 
(deltest 4-7, max 27p)  

23,2 0,8 22-24 23,6 3,6 16-28 0,7 n.s. 

Total produktion på ordnivå 
(deltest 8-10, max 24p)   

20,8 2,2 17-23 21,2 1,9 17-24 0,1 n.s. 

Total produktion på ord- och 
Frasnivå (deltest 4-10, max 51p) 

44,2 2,7 40-47 45,1 4,1 38-51 0,3 n.s. 
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Nonordsrepetition 

Gällande de deltest som undersöker fonologiskt arbetsminne (antal korrekt återgivna 

konsonanter för nonord och antal korrekt återgivna nonord) erhåller barnen med CI 

signifikant lägre resultat än den sammanslagna kontrollgruppen (Tabell 9). Vid analys av de 

prosodiska aspekterna av nonordsrepetitionen är det enbart vid återgivning av antal stavelser  

 

som barnen med CI har signifikant lägre resultat än kontrollgruppen. En närmare analys av 

resultaten visar att det föreligger variation inom gruppen barn med CI. Gällande antal korrekt 

återgivna konsonanter av nonord och antal korrekt återgivna nonord får flertalet barn med CI 

lägre resultat än sina matchade kontroller och ett barn får likvärdiga resultat som sin matchade 

kontroll. Tre barn med CI uppvisar likvärdiga resultat gällande produktion av accenter som 

sina matchade kontroller. Fyra barn med CI erhåller ett lägre resultat än sina matchade 

kontroller gällande stavelser. Fyra barn med CI lägger till en stavelse mer frekvent än de 

reducerar en stavelse, även det omvända förekommer hos några av barnen med CI. Barnen i 

den sammanslagna kontrollgruppen uppvisar i högre utsträckning reduktion snarare än tillägg 

av stavelser. 

Serial recall av nonord och ord 
Barnen med CI uppvisar signifikant lägre resultat än den sammanslagna kontrollgruppen på 
samtliga uppgifter gällande serial recall av nonord och ord (Tabell 10). Båda grupperna 
 

Tabell 9 
Testresultat av nonordsrepetition redovisat i procent, med jämförelser mellan barnen med CI och den sammanslagna 
kontrollgruppen. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD), range (R), F-värde (F) samt signifikansnivå (p). 
 

 Barn med CI Sammanslagen kontrollgrupp   
  (n=6)   (n=18)    

Nonordsrepetitionstest M SD R M SD R F p 
Andel korrekt återgivna 
konsonanter 

68,2 12,2 48-83 85,9 7,9 64-96 8,3 <.01 

Andel korrekt återgivna 
nonord 

15,2 14,6 4-38 52,2 17,5 21-75 11,0 <.01 

Grav accent 90,5 11,8 71-100 100,0 0,0 100-100 6,2 n.s. 

Akut accent 94,0 9,3 76-100 99,7 1,4 94-100 3,3 n.s. 
Totalt antal korrekt 
producerade accenter 

93,2 8,2 79-100 99,8 0,9 96-100 5,9 n.s. 

Betoning 96,7 4,7 88-100 99,3 2,1 92-100 1,9 n.s. 

Stavelser 81,3 18,4 46-96 95,2 4,0 83-100 3,6 <.05 
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uppvisar ett högre medelvärde på orduppgifter än på nonordsuppgifter. En närmare analys 

visar att ett av de äldsta barnen med CI genomgående har ett likvärdigt resultat som sin 

matchade kontroll. Sammantaget uppvisar barnen med CI som grupp lägre resultat än den 

sammanslagna kontrollgruppen gällande den receptiva delen ur prosoditestet. Gällande den 

produktiva delen ur prosoditestet uppvisar barnen med CI likvärdiga resultat som den 

sammanslagna kontrollgruppen. Barnen med CI uppvisar lägre resultat än den sammanslagna 

kontrollgruppen på de aspekter som undersöker fonologiskt arbetsminne ur 

nonordsrepetitionen. Vidare uppvisas likvärdiga resultat gällande de prosodiska aspekterna 

förutom antal stavelser. Slutligen erhåller barnen med CI som grupp signifikant lägre resultat 

än den sammanslagna kontrollgruppen på samtliga uppgifter av serial recall av nonord och 

ord.  

ITAP 

Nedan följer en redovisning av resultat gällande de receptiva deltesten ur ITAP med 

jämförelser mellan barnen med CI och den sammanslagna kontrollgruppen redovisat i poäng 

(bilaga 7). Ett barn i den sammanslagna kontrollgruppen medverkade inte vid testningen av 

ITAP, totalt medverkade 17 barn.  

Deltest 1- Diskriminationsförmåga av lika eller olika melodi 

Maxpoäng för deltest 1 är 8. Spridningen för barnen med CI är 2-5 poäng (medelvärde 3,8; 

standardavvikelse 1,5) och för den sammanslagna kontrollgruppen 3-8 poäng (medelvärde 

4,9; standardavvikelse 1,3). Skillnaden mellan barnen med CI och kontrollgruppen var inte 

signifikant. Barnen med CI uppvisar en tendens till att kunna diskriminera bättre mellan olika 

Tabell 10 
Jämförelser av resultatet för serial recall av nonord och ord mellan barnen med CI och den sammanslagna kontrollgruppen. 
Samtliga resultat presenteras i procent. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD), range (R), F-värde (F) samt signifikansnivå 
(p). 

 
 Barn med CI Sammanslagen kontrollgrupp   

  (n=6)   (n=18)    
Test av serial recall M SD R M SD R F p 

Andel korrekt återgivna 
konsonanter - nonord 

 

46,2 
 

17,5 
 

24-72 
 

76,2 
 

12,9 
 

56-100 
 

20,4 
 

<.01 

Andel korrekt återgivna 
nonord 
 

 

21,0 11,6 15-44 50,8 20,9 15-89 10,9 <.01 

Antal korrekt återgivna 
konsonanter - ord 
 

76,5 12,3 65-94 93,7 8,1 69-100 15,7 <.01 

Antal korrekt återgivna  
ord 62,8 18,5 41-88 90,8 9,8 67-100 23,0 <.01 
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melodier om de innehåller fler toner, där den sammanslagna kontrollgruppen tycks 

diskriminera bättre på uppgifter med färre toner även om deras resultat är mer jämnt fördelat.  

Deltest 2- Diskriminationsförmåga av högre eller lägre ton 

Maxpoäng för deltest 2 är 8.  För barnen med CI är spridningen 1-6 poäng (medelvärde 3,5; 

standardavvikelse 1,8) och spridningen för den sammanslagna kontrollgruppen är 2 – 6 poäng 

(medelvärde 4,4; standardavvikelse 1,3). Det föreligger inga signifikanta skillnader av resultat 

mellan barnen med CI och kontrollgruppen gällande deltest 2. Uppgifterna i deltest två består 

av ojämnt fördelade tonstegsintervall (Frisell & Olsson, 2009). Barnen med CI och den 

sammanslagna kontrollgruppen svarar i större utsträckning rätt på de uppgifter som innehåller 

större tonstegsintervall, dock uppvisar barnen med CI störst svårigheter att diskriminera 

mellan toner som har mindre än 3,5 tonstegsskillnad.  

Deltest 3 – Diskriminationsförmåga av stigande eller sjunkande förlopp 

För deltest 3 är maxpoäng 8.  Barnen med CI visar en spridning inom gruppen på 4-8 poäng 

(medelvärde5,7; standardavvikelse 1,3) och för den sammanslagna kontrollgruppen är 

spridningen 4-8 poäng (medelvärde 6,5; standardavvikelse 1,4). Skillnaden i resultat rörande 

deltest 3 är inte signifikant mellan barnen med CI och kontrollgruppen. Barnen med CI 

uppvisar en tendens att prestera bättre på de uppgifter som innehåller fler toner, där barnen i 

den sammanslagna kontrollgruppen uppvisar en mer jämn diskriminationsförmåga.  

Deltest 5 – Diskriminationsförmåga av lika eller olika rytmer 

Maxpoäng för deltest 5 är 12. Spridningen för barnen med CI är 6-10 poäng (medelvärde 7,8; 

standardavvikelse 1,5). För barnen i den sammanslagna kontrollgruppen är spridningen 5-12 

poäng (medelvärde 9,2; standardavvikelse 2,2). Det föreligger ingen signifikant skillnad av 

resultat gällande deltest 5 mellan barnen med CI och kontrollgruppen. Barnen med CI 

tenderar att uppvisa lägre diskriminationsförmåga på de uppgifter som innehåller sex eller sju 

slag än barnen i den sammanslagna kontrollgruppen. 

Det föreligger endast signifikant lägre resultat av den totala poängen av ITAP för barnen med 

CI jämfört med den sammanslagna kontrollgruppen, men barnen med CI uppvisar lägre 

medelvärden på samtliga fyra deltest ur den receptiva delen av ITAP. Störst skillnad 

föreligger mellan barnen med CI och kontrollgruppen på deltest 1 som undersöker 

diskriminationsförmåga av lika eller olika melodi. Vid en närmare analys uppvisar barnen 

med CI individuella skillnader av resultat på samtliga deltest ur ITAP där ett av de yngre 

barnen med CI har lägre resultat än sin åldersmatchade kontroll på samtliga deltest.  
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Övergripande resultat 

Nedan presenteras en sammanställning av de receptiva deltesten ur ITAP med jämförelser 

mellan barnen med CI och den sammanslagna kontrollgruppen. Barnen med CI har 

genomgående lägre resultat, dock föreligger endast signifikant lägre resultat mellan grupperna 

gällande den totala poängen av ITAP (Figur 4). 

 

 
Figur 4. Resultat angivet i procent för barnen med CI (n=6) och den sammanslagna kontrollgruppen (n=17) gällande deltest 

1(diskrimination av lika/olika melodi), deltest 2(diskrimination av högre/lägre ton), deltest 3(diskrimination av 

stigande/sjunkande förlopp, deltest 5(diskrimination av lika/olika rytmer) samt total poäng för samtliga deltest. 

 
Korrelationer  

Nedan presenteras signifikanta korrelationer för barnen med CI som grupp och för den 

sammanslagna kontrollgruppen separat. Korrelationer beräknades på ITAP (totala poängen) 

mot följande variabler; produktiva prosoditestet, produktiva prosoditestet på diskursnivå, 

receptiva prosoditestet, serial recall av hela nonord respektive pcc, serial recall av hela ord 

respektive pcc, nonordsrepetition hela ord respektive pcc.  

Barnen med CI som grupp 

ITAP korrelerar signifikant med serial recall av nonord pcc. Av totalt nio möjliga 

korrelationer är en signifikant och med ett negativt samband. 
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Den sammanslagna kontrollgruppen 

ITAP korrelerar signifikant med produktiva prosoditestet på ord- och frasnivå, serial recall av 

ord pcc, serial recall av hela ord, nonordsrepetition pcc och repetition av hela nonord. Av 

totalt nio möjliga korrelationer är fem signifikanta. Samtliga signifikanta korrelationer visade 

positiva samband. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Barnen med CI uppvisar som grupp generellt en förbättring av receptiv och produktiv 

förmåga mellan tillfälle ett och tillfälle två, där resultatet är signifikant förbättrat i högre 

utsträckning gällande produktiv prosodi. 

Barnen med CI uppvisar lägre resultat, dock inte signifikant lägre, gällande receptiv accent 1 

och 2 vid tillfälle två. Detta behöver nödvändigtvis inte tyda på att deras förmåga att 

diskriminera mellan accent 1 och 2 har försämrats. Då sannolikheten att få rätt svar är 50 

procent skulle resultatet från tillfälle ett istället möjligtvis kunna indikera att barnen inte 

behärskade ordaccenter vid tillfälle ett utan snarare chansade rätt. Ordaccenter har även visat 

sig vålla problem för barn med språkstörning i kombination med prosodiska svårigheter 

(Samuelsson, 2004).   

Gällande receptiv prosodisk förmåga presterar barnen med CI generellt sämre än den 

sammanslagna kontrollgruppen vid tillfälle två. Detta överensstämmer med vad Elm och 

Heedman (2009) fann vid tillfälle ett även om variationen inom gruppen var stor och inga 

signifikanta skillnader förelåg mellan grupperna. Resultaten vid tillfälle två var signifikant 

lägre för barnen med CI, vilket skulle kunna tyda på att de normalhörande barnen har en 

högre utvecklingstakt beträffande receptiv prosodisk förmåga. Ordaccenter och receptiv 

verbpartikel/prepositionsfras är det som vållar störst problem för båda grupperna. Generellt 

har svenska barn svårt att behärska ordaccenter och barn med språkstörning har konstaterats 

ha särskilt svårt med detta (Samuelsson, 2004). Elm och Heedman (2009) kopplar, i enlighet 

med Vogel och Raimy (2002) detta till en oförmåga att bortse från lagrade lexikala enheter 

vid tolkning av suprasegmentella egenskaper. Barnen med CI som grupp tycks vid tillfälle två 

ännu inte behärska denna förmåga fullt ut. Det faktum att barn med CI till skillnad från 

normalhörande generellt inte har en lika detaljerad ljudbild (Nelfelt & Nordqvist Palvalainen, 

2004), kan tänkas göra dem extra sårbara i sammanhanget. 
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Barnen med CI producerar signifikant fler korrekta konsonanter vid tillfälle två vilket kan 

jämföras med vad Fandén et al. (2008) fann. Grundskolebarnen med CI producerade fler 

korrekta konsonanter än förskolebarnen med CI vilket överensstämde med resultat hos barnen 

med CI i studien av Elm och Heedman (2009). Jämfört med tillfälle ett förekommer i 

föreliggande studie enbart rester av fonologiska förenklingsprocesser hos barnen med CI (Elm 

& Heedman, 2009). Då syntagmatiska förenklingsprocesser förekommer i ett tidigare stadium 

i den typiska språkutvecklingen (Nettelbladt, 2007) tyder detta på att den fonologiska 

förmågan hos barnen med CI nästan är färdigställd vid tillfälle två. Ett av de yngsta barnen 

uppvisar störst utveckling vilket kan förklaras av att stor del av fonemförrådet fastställs 

mellan fyra och sju års ålder (ibid.).  

De likvärdiga resultaten mellan barnen med CI och den sammanslagna kontrollgruppen tyder 

på att barnen med CI är i fas med normalhörande barn. De paradigmatiska förenklingsrester 

som exempelvis försvagning av/r/som förekommer hos enstaka barn i båda grupper är i 

enlighet med typisk utveckling då supradentaler etableras i de senare stadierna av den 

fonologiska utvecklingen. Individuella variationer förekommer dock (Nettelbladt, 2007).  

Detta resultat överensstämmer även med en studie av Schauwers et. al (2004) där det visade 

sig att barn med CI följer den fonologiska utvecklingen hos normalhörande barn fast med viss 

fördröjning bland annat beroende på hur tidigt implantaten kopplats in. Hos barnen med CI i 

föreliggande studie ses en tendens till att det skett störst utveckling fonologiskt bland de barn 

som fått sina implantat tidigast.  

 
Barnen med CI uppvisar som grupp störst ökning gällande produktiv prosodi på frasnivå vid 

tillfälle två. Vid tillfälle ett ansågs barnen uppvisa begränsningar i förmågan att producera 

prosodiska mönster i samma utsträckning som normalhörande barn (Elm & Heedman, 2009). 

I föreliggande studie ses fortfarande exempel på utelämning av obetonade ändelser och 

funktionsord hos barnen med CI, men i mycket mindre utsträckning än vid tillfälle ett. 

Grammatiska svårigheter hos barn med CI kan yttra sig i utelämning av ändelser, artiklar, 

modala verb och kasus. Funktionsord är obetonade och därmed svårare att uppfatta (Szagun, 

2002). Gällande accent 1 och 2 föreligger en signifikant ökning av resultaten för barnen med 

CI vid tillfälle två. Hos normalhörande barn anses intonationsförmåga vara etablerad vid 

femårsåldern men vissa prosodiska förmågor fortsätter att utvecklas upp till åtta årsålder 

(Wells, Peppé & Goulandris, 2004), vilket skulle kunna vara en förklaring till att barnen med 

CI vid tillfälle två behärskar ordaccenter i högre grad. En studie av Klieve och Jeanes (2001) 

visade att ökad förståelse av prosodins funktioner påverkade produktiv prosodisk förmåga 
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positivt, detta skulle kunna vara en bidragande förklaring till att barnen med CI i föreliggande 

studie presterade mycket bättre vid tillfälle två. 

Vid tillfälle två presterar barnen med CI bättre på den produktiva delen jämfört med den 

receptiva delen av prosoditestet vilket överensstämmer med vad Elm och Heedman (2009) 

fann. En studie genomförd med barn och ungdomar med CI i åldrarna sju till 17 visade att 

vissa av barnen presterade bättre på produktiva uppgifter än på receptiva uppgifter och en del 

av barnen presterade bättre på receptiva uppgifter än produktiva, vilket tyder på att barn med 

CI är en heterogen grupp (Peng, Tomblin & Turner, 2008).  

Då barnen med CI och den sammanslagna kontrollgruppen inte uppvisar signifikant skillnad i 

resultat på något av de produktiva prosodiska deltesten skulle detta kunna tyda på att barnen 

med CI behärskar prosodiska drag på ord- och frasnivå i samma utsträckning som 

normalhörande barn. Flertalet barn i båda grupperna uppnår dock maxpoäng i många deltest, 

denna takeffekt gör det svårt att med säkerhet uttala sig om hur det verkligen förhåller sig.  

Barnen med CI som grupp presterar signifikant bättre på det produktiva prosoditestet på ord- 

och frasnivå jämfört med motsvarande deltest på det receptiva prosoditestet vid tillfälle två. 

Den sammanslagna kontrollgruppen uppvisar ingen större skillnad i resultat mellan det 

receptiva och produktiva prosoditestet på ord- och frasnivå. Detta tyder återigen på en 

långsammare utvecklingstakt av receptiv prosodisk förmåga hos barn med CI. I föreliggande 

studie erhåller barnen med CI högre resultat beträffande produktiv prosodi på ord- och 

frasnivå än de barn med CI som deltog i studien av Fandén et al. (2008). Detta är 

anmärkningsvärt då barnen med CI är yngre i föreliggande studie. Samtliga deltagare i 

föreliggande studie har bilaterala CI till skillnad från barnen i studien av Fandén et al. (2008) 

vilket möjligtvis har inverkan på detta resultat. En bidragande orsak kan vara att barnen i 

föreliggande studie erhållit sina implantat i relativt ung ålder vilket har visat sig vara 

gynnsamt för språkutvecklingen (Tomblin et al., 2007). 

Gällande diskurs har en förbättring av resultat skett hos barnen med CI mellan tillfälle ett och 

tillfälle två, där förbättringen är signifikant gällande konversation. Gällande diskurs 

förekommer avvikande prosodi hos halva gruppen barn med CI vid narration vid tillfälle två. 

Ett barn uppvisar, enbart vid narration, ett intonationsmönster som upplevs som ”icke-

svenskt” där rytmen uppfattas som något ojämn och i vissa ord ersätts accent 1 med accent 2. 

Detta skulle kunna relateras till att pragmatisk förmåga är kontextberoende (Nettelbladt & 

Reuterskiöld-Wagner, 2003). Reuterskiöld-Wagner et al. (2000) fann att barn med 
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språkstörning bedömdes som mer svårförståeliga vid narration än vid konversation. En möjlig 

förklaring till att barnen med CI i föreliggande studie uppvisar avvikande prosodi vid 

narration skulle kunna vara att narration ställer högre krav än konversation på kognitiva 

förmågor som planering och simultankapacitet (Reuterskiöld et al., 2010). Samuelsson (2004) 

fann ett samband mellan avvikande prosodi på diskursnivå och pragmatiska svårigheter. 

Andersson och Englund (2010) fann inget tydligt samband mellan pragmatisk förmåga och 

hörselnedsättning, då barnen med CI som deltog i studien uppvisade stor variation gällande 

pragmatisk förmåga. Most (2010) konstaterade vidare att pragmatisk förmåga tycks vara 

något som fortsätter att utvecklas hos grundskolebarn vilket skulle kunna vara en förklaring 

till förbättringen på diskursnivå hos barnen med CI mellan tillfälle ett och tillfälle två. Barnen 

med CI uppvisar som grupp signifikant lägre resultat gällande narration jämfört med den 

normalhörande kontrollgruppen vid tillfälle två. Reuterskiöld et al. (2010) fann liknande 

resultat i en studie där barn med hörselnedsättning uppvisade större svårigheter med narrativ 

förmåga än normalhörande barn, vilket studieförfattarna härleder till att barn med 

hörselnedsättning kan ha svårare att utveckla mer avancerade språkfärdigheter. Det faktum att 

avvikande prosodi kan vara kontextbundet är något att ta i beaktande vid logopedisk utredning 

av prosodiska svårigheter. 

Vid resultatberäkningen av nonordsrepetition och serial recall ses en ökning gällande 

fonologiskt arbetsminne för barnen med CI som grupp vid tillfälle två. Ett av de yngsta 

barnen med CI uppvisar störst ökning av resultat vid tillfälle två både gällande 

nonordsrepetition och serial recall av ord och nonord. Detta tyder på att den fonologiska 

arbetsminneskapaciteten tycks ha ökat hos barnen med CI vid tillfälle två, vilket stöds av att 

betydande utveckling av det fonologiska arbetsminnet sker mellan fyra och tolv års ålder, då 

framförallt hastigheten i den subvokala repetitionsprocessen ökar (Gathercole, 1990). Barnen 

med CI får signifikant lägre resultat än den sammanslagna kontrollgruppen vid tillfälle två 

gällande fonologiskt arbetsminne. Detta överensstämmer med en studie av Wass et al. (2008) 

där barnen med CI presterade lägre både på nonordsrepetition och serial recall än de 

normalhörande kontrollerna. Ett av de äldsta barnen med CI i föreliggande studie uppnår 

högst resultat inom gruppen samt uppvisar likvärdiga resultat som sin matchade kontroll i 

samtliga uppgifter av serial recall. Att det gäller just ett av de äldsta barnen skulle kunna 

förklaras med att antalet enheter som kan bibehållas i fonologiska arbetsminnet ökar med 

åldern. Dock kan även detta resultat vara påverkat av eventuell takeffekt. En fyraåring uppges 

kunna bibehålla två till tre enheter åt gången jämfört med en tolvåring som kan bibehålla cirka 

sex enheter (Gathercole, 1998). Samtliga barn i föreliggande studie uppnår ett högre resultat 
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gällande serial recall av ord framför nonord vilket kan förklaras av lagrade lexikala 

representationer i långtidsminnet (ibid.). Vid tillfälle ett återgav barnen de suprasegmentella 

dragen av nonordsrepetition korrekt i högre grad än de segmentella enheterna vilket även är 

fallet vid tillfälle två. Carter et al. (2002) beskrev i en studie att barn med CI återgav korrekt 

antal stavelser och betoning i betydligt högre utsträckning än segmentella egenskaper av 

nonord. Detta förklaras med att barn med CI troligtvis lagrar nya ord i långtidsminnet på 

prosodisk nivå snarare än på en fonologisk nivå som kräver mer detaljerad hörsel. Prosodiska 

egenskaper inom vilka barnen med CI uppvisade störst svårigheter vid tillfälle ett var 

ordaccenter och stavelser. Vid tillfälle två är stavelser fortfarande det som vållar störst 

problem för barnen även om det inom denna nivå skett en relativt stor ökning för barnen med 

CI som grupp. Störst ökning av resultat avseende de suprasegmentella dragen mellan tillfälle 

ett och två uppvisas av ett av de yngsta barnen med CI. Detta skulle kunna tyda på att stor del 

av den prosodiska utvecklingen sker i yngre åldrar.  

Barnen med CI uppvisar signifikant lägre resultat av stavelser än den sammanslagna 

kontrollgruppen. Vidare uppvisar barnen med CI i högre grad stavelseinskott än 

stavelsereduktion vid nonordsrepetition jämfört med de normalhörande kontrollerna. Detta 

skulle kunna bottna i en defekt underliggande prosodisk förmåga (Sahlén et al., 1999). 

Barnen med CI uppvisar gällande diskriminationsförmåga av lika eller olika melodi (deltest 1) 

en tendens till högre diskriminationsförmåga av uppgifter med fler toner, till skillnad mot 

kontrollbarnen som uppvisar något högre diskriminationsförmåga på uppgifter med färre 

toner. Vid utprövandet av ITAP (Frisell och Olsson, 2009) på barn med typisk 

språkutveckling, uppvisades en signifikant korrelation mellan fonologiskt arbetsminne och 

diskriminationsförmåga av lika eller olika melodi (deltest 1) ur ITAP. En eventuell anledning 

till att barn med CI uppvisar högre diskriminationsförmåga när det är fler toner skulle kunna 

vara att barnen med CI till följd av begränsad arbetsminneskapacitet (Wass et al., 2008) 

behöver längre tid att bearbeta information och är således behjälpta av flera toner för att 

kunna diskriminera mellan olika melodier. En annan möjlig förklaring skulle vara att det tar 

längre tid för barnen med CI att förstå uppgiften då de på grund av en något begränsad hörsel 

(Nelfelt & Nordquist-Palvalainen, 2004) kan behöva något längre tid på sig för att hitta rätt 

diskrimineringsstrategi och därför uppvisar viss fördröjning tills de svarar rätt.  

Gällande diskriminationsförmåga (deltest 2) av mörkare eller ljusare ton uppvisar både barnen 

med CI och kontrollgruppen högre diskriminationsförmåga av toner med större 

tonstegsintervall. En studie av Sucher & McDermott (2007) visade att personer vilka fått CI 
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implanterat i vuxen ålder presterade avsevärt lägre på tondiskrimineringsuppgifter än 

normalhörande kontroller.  Barnen i föreliggande studie uppvisar inte signifikant lägre resultat 

än kontrollgruppen och ett flertal barn med CI uppvisar likvärdiga resultat som sina matchade 

kontroller vilket möjligtvis skulle kunna indikera att tidig implantation gynnar 

frekvensdiskrimination och därmed mer komplexa uppgifter som musikperception hos barn 

med CI. Dock uppvisade barnen med CI betydligt större svårigheter att diskriminera mellan 

toner som hade ett tonstegsintervall under 3,5, vilket ändå visar att de har svårigheter inom 

detta jämfört med de normalhörande barnen. En studie av Fujita och Ito (1999) visade att det 

förekom stor variation på hur personer med CI presterar på uppgifter med diskrimination av 

tonhöjd, vilket även stämmer överens med hur resultatfördelningen såg ut hos barnen med CI 

i föreliggande studie.  Nakata et al. (2005) framhöll i en studie att barn med CI kunde 

diskriminera i högre grad mellan språkliga melodier än enbart instrumentella, vilket skulle 

kunna innebära att barn med CI uppfattar språklig prosodi bättre än icke-språklig. Barnen med 

CI i föreliggande studie presterar lägre än de normalhörande barnen även gällande språklig 

receptiv förmåga men det är svårt att dra några egentliga slutsatser enbart ifrån detta ifall 

barnen uppvisar skillnad gällande diskriminationsförmåga av språklig eller icke-språklig 

receptiv prosodisk förmåga.    Frisell och Olsson (2009) fann att barn med typisk utveckling 

uppvisade högre diskriminationsförmåga av stigande eller sjunkande förlopp (deltest 3) på de 

uppgifter som innehöll fler toner och att det var tonstegsskillnaden snarare än antalet toner 

som hade betydelse för barnens förmåga att svara rätt då fler antal toner i testet innebar större 

tonstegsskillnad. I föreliggande studie tenderade även barnen med CI att i högre utsträckning 

svara rätt på de uppgifter som innehöll fler toner. 

I en studie av Gfeller et al. (2005) framkom att rytm var det prosodiska drag i musik som 

personer med CI uppfattade i störst utsträckning. Barnen med CI uppvisar i föreliggande 

studie likvärdig diskriminationsförmåga av rytmer som kontrollgruppen på de uppgifter som 

innehåller upp till fem slag, därefter uppvisar de sämre diskriminationsförmåga av rytmer 

änden sammanslagna kontrollgruppen (deltest 5). Diskrimination av rytmer förefaller därmed 

vara kopplat till fonologiskt arbetsminne till skillnad från tonhöjdsförlopp där barnen med CI 

istället tycktes dra nytta av ökat antal toner vid diskrimination. Frisell och Olsson (2009) 

beskrev att en ökad svårighetsgrad kunde urskiljas vid ökat antal slag i uppgifterna vilket kan 

tyda på att arbetsminnet belastas i högre grad.  

Gällande ett eventuellt samband för barnen med CI mellan språklig och icke-språklig 

prosodisk förmåga föreligger inga signifikanta korrelationer mellan det totala resultatet av 
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ITAP och resultatet av det receptiva prosoditestet. En signifikant korrelation, dock negativ, 

föreligger mellan det totala resultatet för ITAP och serial recall av nonord pcc. Barnen med CI 

i föreliggande studie är en liten grupp som gör korrelationerna känsliga för individuella 

variationer, vilket skulle kunna vara en möjlig förklaring till den ologiska negativa 

korrelationen.  

För barnen i kontrollgruppen uppvisas signifikanta samband mellan det totala resultatet av 

ITAP med det produktiva prosoditestet på ord- och frasnivå. Det föreligger även fyra 

signifikanta korrelationer mellan det totala resultatet av ITAP och fyra deltest som undersöker 

fonologiskt arbetsminne. Detta skulle eventuellt kunna tyda på ett starkare samband mellan 

icke-språklig förmåga och fonologiskt arbetsminne för kontrollbarnen. Elm och Heedman 

(2009) fann att det hos barnen med CI förelåg färre signifikanta samband mellan prosodisk 

förmåga och fonologiskt arbetsminne än för de normalhörande barnen vilket de diskuterade 

kunde bero på ett något annorlunda utvecklingsmönster hos barnen med CI. Detta skulle 

eventuellt kunna kopplas till att barnen med CI i föreliggande studie även har färre 

signifikanta samband mellan icke-språklig prosodisk förmåga och fonologiskt arbetsminne 

och att barnen med CI eventuellt skulle kunna ha en något annorlunda utveckling även 

gällande den icke-språkliga prosodiska förmågan och att det är något mindre kopplat till 

fonologiskt arbetsminne. Dock är återigen barnen med CI en liten grupp och kontrollgruppen 

större vilket gör det svårt att dra några egentliga slutsatser. I studien av Frisell och Olsson 

(2009) framkom att för de normalhörande barnen som deltog förelåg ett signifikant samband 

mellan deltest 1 och fonologiskt arbetsminne, vilket möjligtvis skulle kunna styrka ett 

eventuellt samband mellan ITAP (totalpoäng) och fonologiskt arbetsminne i föreliggande 

studie. Utifrån dessa sambandsberäkningar verkar det inte föreligga några starka samband 

mellan språklig och icke-språklig prosodisk förmåga för gruppen barn med CI. Inte heller för 

barnen i den sammanslagna kontrollgruppen tycks det föreligga något samband mellan dessa 

förmågor. Eftersom både gruppen barn med CI och den sammanslagna kontrollgruppen är 

små grupper är det svårt att säga huruvida det föreligger något samband mellan språklig och 

icke-språklig receptiv prosodisk förmåga utifrån föreliggande studie. 

Metoddiskussion 

Barn med CI utgör en relativt liten och heterogen grupp och således är även stickprovet i 

föreliggande studie. Det bör poängteras att det utifrån resultaten i föreliggande studie inte går 

att dra några generella slutsatser om barn med CI. 
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Då barn med CI som tidigare nämnts är en liten grupp är sannolikheten stor att de 

förekommer relativt ofta i forskningssammanhang. Med anledning av detta och med hänsyn 

till barnen och deras eventuella uttröttbarhet valdes de produktiva deltesten ur ITAP bort. 

Lundamaterialet valdes bort ur förtestningen då de grammatiska aspekter som testas i 

samband med prosoditestet ansågs utgöra tillräckligt underlag för bedömning av grammatisk 

förmåga. 

Syftet med förtestningen var att säkerställa att inklusionskriterierna gällande språklig och 

kognitiv förmåga uppfylldes. Blockdesign är enbart en del ur ett kognitivt testbatteri, WISC-

III och för att få en enhetlig bild av barnens kognitiva förmågor krävs ytterligare tester. Då 

normering på blockdesign inte finns att tillgå gällande barn under sex års ålder har den 

sammanslagna kontrollgruppen fått utgöra norm vid jämförelse med barnen med CI. Inga 

signifikanta skillnader föreligger mellan barnen med CI och den sammanslagna 

kontrollgruppen gällande språklig och kognitiv förmåga och inget barn uteslöts ur studien.  

Vid rättning av prosoditestet upptäcktes en del takeffekter. Dessa kunde ha förebyggts genom 

en modifiering av prosoditestet. Samtidigt var syftet att jämföra föreliggande studies resultat 

med resultaten vid tillfälle ett vilket förutsätter lika många uppgifter och samma poängsystem.  

Prosoditestet är från början utformat för barn med språkstörning. Inom den kliniska gruppen 

uppvisas inga takeffekter och till och med äldre barn har svårt med vissa uppgifter. 

Under vissa deltest vid den receptiva testningen upplevde uppsatsförfattarna att vissa barn 

tycktes chansa vid val av svarsalternativ. Då barnet enbart har två svarsalternativ att välja 

mellan är sannolikheten att lyckas gissa sig till rätt svar stor, vilket gör det svårt att avgöra om 

barnet faktiskt behärskar uppgiften eller rent av gissar. 

Vissa barn upplevdes stundtals okoncentrerade på nonordsrepetitionen och/eller serial recall 

av nonord och ord vilket troligtvis kan ha bidragit till deras låga resultat. Yngre barn har vid 

nonordsrepetition visat sig vara mer uppmärksamma på liveröster framför inspelade röster 

(Radeborg, Barthelom, Sjöberg & Sahlén, 2006). För att garantera att varje barn med säkerhet 

fick höra nonorden upplästa på samma sätt föredrogs en inspelad röst framför en liveröst.  

Uppsatsförfattarna verkade genomgående för att barnen skulle orka med och regelbundna 

pauser togs.  
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Slutsats 
 
I föreliggande studie framkommer att det för barnen med CI skett en utveckling av såväl 

prosodisk förmåga som fonologiskt arbetsminne. Barnen med CI uppvisar framförallt en 

ökning av produktiv prosodisk förmåga mellan tillfälle ett och två. Jämfört med de 

normalhörande barnen erhåller barnen med CI signifikant lägre resultat gällande receptiv 

prosodisk förmåga men uppvisar likvärdiga resultat av den produktiva prosodiska förmågan. 

Det är dock svårt att dra några egentliga slutsatser utifrån detta resultat eftersom det rådde en 

takeffekt på dessa deltest. Dessa resultat skiljer sig från tillfälle ett då barnen med CI 

uppvisade likvärdiga resultat av receptiv prosodisk förmåga som kontrollgruppen men 

signifikant lägre resultat av produktiv prosodi på ord- och frasnivå. Barnen med CI uppvisar 

som grupp signifikant lägre resultat än kontrollgruppen gällande fonologiskt arbetsminne 

vilket tyder på att det fortfarande tycks föreligga en nedsatt förmåga av det fonologiska 

arbetsminnet. Gällande de suprasegmentella aspekterna, med undantag för stavelser, uppvisas 

däremot likvärdiga resultat mellan barnen med CI och de normalhörande barnen. Beträffande 

icke-språklig receptiv prosodi uppvisar barnen med CI något lägre resultat än de 

normalhörande kontrollerna. Inga signifikanta samband mellan språklig och icke-språklig 

prosodisk förmåga tycks föreligga för barnen med CI eller de normalhörande barnen i 

kontrollgruppen. Det föreligger fler signifikanta samband mellan icke-språklig prosodisk 

förmåga och fonologiskt arbetsminne för de normalhörande barnen än för barnen med CI. 

Detta skulle kunna tyda på ett starkare samband mellan dessa förmågor för kontrollgruppen. 

Dock bör sambanden mellan icke-språklig prosodisk förmåga och prosodisk förmåga 

respektive fonologiskt arbetsminne tolkas med försiktighet på grund av att gruppen barn med 

CI är liten. 

Framtida studier 

Tidigare studier (Nakata, Trehub, Mitani & Kanda, 2006) har visat att barn med CI skiljer sig 

åt gällande sångförmåga från normalhörande barn där de presterade sämre gällande 

tonhöjdsvariation och tycktes dra mest nytta av rytm. I framtida studier vore det därför 

intressant att studera barn med CI och deras förmåga att återge text i tal och sång jämfört med 

normalhörande barn och varför de presterar sämre gällande exempelvis tonhöjdsvariation i 

sång.  
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Informationsbrev till vårdnadshavare; barn med CI   Bilaga 1 

 
Hej! 
 
Vi är två logopedstudenter från Linköpings universitet. Vi läser nu vårt sista år på 
utbildningen och ska under våren genomföra en studie som kommer att ligga till grund för en 
magisteruppsats. Studien är en uppföljning på den studie som genomfördes 2009 och 
handlade om prosodisk förmåga och fonologiskt arbetsminne, i vilken Ert barn deltog. Vi vill 
nu studera den prosodiska utvecklingen hos de barn som deltog i den tidigare studien och 
även undersöka om det föreligger skillnad mellan språklig och icke-språklig(toner) prosodi.  
 
Prosodi är den del av språket som handlar om talets rytm och melodi. 
Deltagande i studien kommer för Ert barn innebära ungefär samma sak som tidigare. Barnen 
kommer att få titta på bilder där deras uppgift blir att peka eller benämna saker. Denna gång 
är ytterligare ett test tillagt, vilket är det icke-språkliga prosoditestet ITAP. Detta test innebär 
att barnen bland annat får lyssna på olika toner från en dator och avgöra vilken ton som var 
mörkast/ljusast. Testningen kommer att ske i skolan eller förskolans lokaler, alternativt i 
samband med besök på hörselvården. Varje barn deltar enskilt tillsammans med de två 
testledarna. Vi beräknar att det kommer ta ca två timmar, vilket vi försöker dela upp i två 
omgångar med pauser däremellan. Vi kommer eftersträva en så avslappnad och trevlig miljö 
som möjligt så att det ska kännas bra för barnen att delta. Barnen kommer att spelas in på 
band för att vi ska kunna analysera materialet i efterhand.  
 
Deltagande i studien är helt frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. Det inspelade materialet 
avidentifieras och enbart testledare och berörda forskare kommer ha tillgång till det. Även i 
resultatredovisningen i uppsatsen kommer det inte att vara möjligt att kunna identifiera något 
barn. Inspelningarna kommer att förvaras på logopedprogrammet i Linköping efter studiens 
avslut. Resultatet från studien, det analyserade materialet, kan komma att användas i framtida 
forskning. Resultaten från denna studie kommer även att jämföras med resultatet från den 
tidigare studien där Ert barn deltog. Önskar ni ta del av studiens resultat får ni gärna ta 
kontakt med oss.Efter att ni mottagit detta brev kommer vi ta kontakt via telefon för att 
informera ytterligare om studien.  Ger ni ert medgivande behöver vi ett skriftligt godkännande 
av detta i en samtyckesblankett som vi bifogar med detta brev.  
 
Har ni några frågor eller funderingar hör gärna av er till oss. 

Med vänliga hälsningar, 

Cecilia Nordenlöw 
Charlotta Pettersson   

Handledare: Christina Samuelsson, Lektor i logopedi 

Björn Lyxell, Professor 
 
 
 



 

 

 

Informationsbrev till vårdnadshavare; barn med CI   Bilaga 1 
 

 
 
Samtycke till deltagande i studie av prosodisk utveckling hos barn med 
cochleaimplantat under våren 2011. 
 
Studien kommer att genomföras under våren 2011 av två logopedstudenter vid Linköpings 
universitet. Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker härmed till mitt barns 
medverkan i studien.  
 
       
Barnets namn 
 
       
Målsmans underskrift 
 
       
Målsmans namnförtydligande 
 
       
Ort/datum 
 
Återlämna underskriven samtyckesblankett till hörselvården/testledarna. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Informationsbrev till vårdnadshavare; kontroller   Bilaga 2 

 
Hej! 

Vi är två logopedstudenter från Linköpings universitet som påbörjar vår sista termin nu till våren. 
Under våren ska vi skriva en magisteruppsats om prosodisk utveckling hos barn med cochleaimplantat 
i åldrarna 5-8 år. Cochleaimplantat, CI, är ett hörselhjälpmedel som ger dessa barn möjlighet att kunna 
uppfatta och utveckla tal. Vi vill i vår studie studera hur den prosodiska utvecklingen ser ut hos barn 
med CI samt undersöka om det finns någon skillnad mellan förmågan att uppfatta språklig och icke-
språklig(toner) prosodi. Prosodi är den del av språket som handlar om talets rytm och melodi, och är 
en viktig del av språkutvecklingen. I studien kommer även prosodi hos barn med normal hörsel 
undersökas för att kunna jämföras med den prosodiska förmågan hos barn med CI och det är med 
anledning av detta som vi nu kontaktar er.  

Deltagande i denna studie kommer för ert barn att innebära att tillsammans med testledarna bland 
annat får titta på bilder lyssna på ljud. Barnen kommer att bli inspelade för att ge oss möjlighet att 
analysera materialet i efterhand. Testningen kommer att ske på barnets förskola eller skola, varje barn 
enskilt tillsammans med testledarna. Vi kommer att eftersträva en så avslappnad och trevlig miljö för 
barnen som möjligt. Själva testningen beräknas ta ca 2 h, med minst en paus inräknad, därefter 
kommer pauser att tas vid behov. Barnen kommer i studien att vara anonyma och det kommer inte 
kunna finnas någon möjlighet att kunna identifiera ett barn utifrån de resultat vi presenterar i studien. 
Enbart testledare och berörda forskare kommer att ha tillgång till materialet som efter studiens slut 
kommer att förvaras på logopedprogrammet i Linköping.  

Medverkan i studien är frivillig och innebär att ni eller ert barn närsomhelst kan avbryta medverkan. 
Resultaten från studien kommer enbart redovisas på gruppnivå i en uppsats som kommer finnas 
tillgänglig på e-press, som är en databas för uppsatser, ifall ni önskar att ta del av studien då den är 
färdig. För att ert barn ska kunna delta behöver barnet vara mellan 5:0 och 8:7 år, ha typisk 
språkutveckling, vara enspråkig och ha normal hörsel. 

Godkänner ni ert barns medverkan i denna studie, kommer vi att ta kontakt med skola eller förskola 
och bestämma tid för själva testningen. För att ert barn ska kunna medverka behöver vi ett skriftligt 
godkännande av er, i en medföljande samtyckesblankett. 

Har ni några frågor eller funderingar gällande studien är ni välkomna att ta kontakt med oss. Med 
vänliga hälsningar, 

Cecilia Nordenlöw 
Charlotta Pettersson  

Handledare: Christina Samuelsson, Lektor i logopedi  

Björn Lyxell, Professor i psykologi 

 



 

 

 

Informationsbrev till vårdnadshavare; kontroller   Bilaga 2 

 

Samtycke till deltagande i studie av prosodisk utveckling hos barn med cochleaimplantat. 
 
Studien kommer genomföras under våren 2011 av två logopedstudenter vid Linköpings universitet. 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker härmed till mitt barns medverkan i 
studien.  
 
       
Barnets namn 
 
       
Målsmans underskrift 
 
       
Målsmans namnförtydligande 
 
       
Ort/datum 
 
Behåll gärna informationsbrevet men returnera den påskrivna samtyckesblanketten till oss i det 
bifogade svarskuvertet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Informationsbrev till vårdnadshavare; pilotstudie   Bilaga 3 

 
Hej!  
Vi är två logopedstudenter från Linköpings universitet. Vi ska under våren, som är vår sista 
termin, skriva en magisteruppsats som handlar om utveckling av prosodisk förmåga hos barn 
med cochleaimplantat och det är med anledning av denna studie som vi kontaktar er. Vi vill 
genomföra en pilotstudie, som är en förberedande studie där syftet främst är att lära oss 
använda testmaterialet och eventuellt göra justeringar inför den mer omfattande studien. 
 
Cochleaimplantat, CI, är ett hörselhjälpmedel för barn som föds döva eller med en grav 
hörselnedsättning. Implantaten opereras in i öronen och ger dessa barn möjlighet att uppfatta 
talat språk och att utveckla eget tal. Vi vill i vår studie studera hur den prosodiska 
utvecklingen ser ut hos barn med CI samt undersöka om det finns någon skillnad mellan 
förmågan att uppfatta språklig och icke-språklig(toner) prosodi . Prosodi är den del av språket 
som handlar om talets rytm och melodi, och är en viktig del av språkutvecklingen. I studien 
kommer även prosodi hos barn med normal hörsel undersökas för att kunna jämföras med den 
prosodiska förmågan hos barn med CI. Vår studie är en uppföljning av en tidigare studie som 
handlade om . 
 
Deltagande i denna pilotstudie kommer för ert barn innebära att lyssna på olika ljud och titta 
på bilder, där barnets uppgift blir att peka eller benämna olika saker. Detta kommer att spelas 
in på band för att kunna analyseras i efterhand. Vi beräknar att testningen kommer ta cirka två 
timmar per barn. Testningen kommer att genomföras enskilt med barnet i skolan, och tanken 
är att det ska vara en så avslappnad och trevlig situation för barnet som möjligt. Resultatet 
från testningen i pilotstudien kommer inte att ingå i vår magisteruppsats utan är endast för att 
utvärdera tillvägagångssättet av testningen. 
 
Deltagande är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. Barnen kommer vara anonyma i det 
inspelade materialet och resultaten kommer att presenteras på ett sådant sätt att det inte är 
möjligt att kunna identifiera något barn. Testmaterialet behandlas konfidentiellt och enbart 
testledare och berörda forskare kommer ha tillgång till materialet, som endast kommer att 
användas i forskningssammanhang. Inspelningarna kommer efter studiens avslut att förvaras 
på logopedprogrammet i Linköping. Om Ni väljer att tacka ja till att ert barn medverkar i 
studien kommer vi att kontakta barnets skola och bestämma tid för testningen. Vi behöver 
även få ett skriftligt godkännande av detta, i den samtyckesblankett som bifogas med detta 
brev. Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att ta kontakt med oss.  

Med vänliga hälsningar, 

Cecilia Nordenlöw 
Charlotta Pettersson  

Handledare: Christina Samuelsson, Lektor i logopedi, Björn Lyxell, Professor i psykologi 

 

 



 

 

 

Informationsbrev till vårdnadshavare; pilotstudie   Bilaga 3 
 

 

 

Samtycke till deltagande i studie av prosodisk utveckling hos barn med 

cochleaimplantat. 
 
Studien kommer genomföras under våren 2011 av två logopedstudenter vid Linköpings 
universitet. Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker härmed till mitt barns 
medverkan i studien.  
 
       
Barnets namn 
 
       
Målsmans underskrift 
 
       
Målsmans namnförtydligande 
 
       
Ort/datum 
 
Återlämna underskriven samtyckesblankett till förskola/skola men behåll gärna 
informationsbrevet ovan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Undersökningsmaterial för prosodi    Bilaga 4 

Deltest 1 

Inledande samtal där barnet får svara på frågor, exempelvis Vad heter du i efternamn? Varför 

ska man inte leka på gatan? Barnet får sedan se en bild på ett hus och berätta vad som är 

konstigt på bilden. Uppgifterna är delvis hämtade ur Holmberg, E. och Sahlén, B. (1986) 

Neurolingvistisk undersökningsmodell för språkstörda barn (NELLI). Utifrån konversationen 

bedöms barnets produktion utifrån 0-1-2 skala där 0 motsvarar icke avvikande och 2 

motsvarar mycket avvikande. 

Deltest 2 

Modifierad version av Fonemtest för FORSS- projektet (Hellqvist, 1984). Barnet benämner 

målord med olika accenter och betoningar samt med varierande antal stavelser. Antalet 

konsonanter räknas i målorden och en poäng ges för varje korrekt producerad konsonant. 

Utifrån detta resultat beräknas procent korrekt producerade konsonanter enligt analysmetoden 

PCC. Analysmetoden PCC beräknas enligt följande formel: antal korrekt producerade 

konsonanter / antal korrekt+ antal inkorrekt producerade konsonanter = * 100 vilket ger ett 

värde för PCC (Schriberg & Kwiatkowski, 1982). 

Deltest 4 

Testar barnets förmåga att producera varierande vokallängd. Uppgifter hämtade ur Andersson, 

Clifford & Fransson (1982). Testledaren ställer ledande frågor, exempelvis ”Vad gör 

bagaren?” och ” Han kör bakåt, vad gör man då?”, med de förväntade svaren baka 

respektive backa. Ett poäng ges för varje korrekt producerat ordpar med varierande 

vokallängd. 

Deltest 5 

Barnet ska producera skillnad mellan sen och tidig betoning, exempelvis banan (bil-) och 

banan(frukt), samt en- och flerstaviga ord med sen betoning, exempelvis lätt och toalett. 

Uppgifterna hämtade ur Andersson et al. (1982). En poäng ges för varje betoningspar som 

produceras korrekt. 

Deltest 6 

Testar barnets produktion av pluralformer. Testledaren och barnet tittar på bilder och 

testledaren säger ”Här är en penna. Här är tre…”, barnet förväntas producera ordet 

”pennor”. En poäng för varje korrekt producerad pluralform. Uppgifterna är hämtade ur 

Leonard (1991). 

 



 

 

 

Deltest 7 

Med bildstöd testas om barnet kan producera skillnad mellan ordaccent 1, exempelvis stégen 

och ordaccent 2, exempelvis stègen. En poäng ges för varje accentpar som produceras korrekt. 

Uppgifterna är hämtade ur Leonard (1991). 

Deltest 8 

Testar om barnet producerar kopula. Testledaren och barnet tittar på en bild och testledaren 

ger en modellmening, exempelvis ”Blomman e röd men…”, barnet förväntas producera en 

svarsmening som passar med bilden och innehåller kopula. I detta fall är den korrekta 

svarsmeningen ”bollen e blå”. Om barnet inte ger en korrekt produktion av svarsmeningen 

ger testledaren meningen i sin helhet. Hela uppgiften tas sedan om för att undvika 

direktrepetition. En poäng ges för varje svarsmening som innehåller kopula och rätt antal 

stavelser. Uppgifterna hämtade ur Leonard(1991). 

Deltest 9 

Testar obestämd artikel- bestämd form. Testledaren och barnet tittar på en bild och testledaren 

ger en modellmening, ”Här är en hund och..”, barnet förväntas producera en svarsmening 

som passar till bilden, ”här är en pojke”. Testledaren kan ta om meningen i sin helhet och 

göra om uppgiften om barnet inte har uppfattat uppgiften korrekt (Leonard, 1991). En poäng 

ges om barnet producerar rätt obestämd artikel – bestämd form. Uppgifterna hämtade ur 

Leonard (1991). 

Deltest 10 

Testar om barnet tillägnat sig skillnad mellan verbpartikel och prepositionsfras. Testledaren 

säger först två meningar med skillnad i fokal accent, exempelvis a) ”Mannen SKJUTER på en 

bil” b)”Mannen skjuter PÅ en bil”. Barnet promptas sedan att producera rätt mening till rätt 

bild, exempelvis med frågor som ”Vad gör den här mannen?”. Barnet får en poäng för varje 

korrektproducerad skillnad mellan två meningar. Uppgifterna hämtade ur Dravins (1990). 

Deltest 12 

Barnets narrativa förmåga testas utifrån en film om Pingu. Filmen visas två gånger, först tittar 

barnet på filmen med ljud och sedan stängs ljudet av och barnet ombeds berätta vad som 

händer på filmen. Om barnet är tyst i mer än fem sekunder frågar testledaren barnet vad som 

händer. Narrativ förmåga bedöms utifrån 0-1-2 skala där 0 motsvarar icke avvikande och 2 

motsvarar mycket avvikande. Idén hämtad ur Dollaghan, Campbell &Tomlin (1990) 

 
(Hämtad ur Fandén et al., 2008; Samuelsson, 2004)  
 



 

 

 

Serial recall av ord     Bilaga 5 
 
Bil - Mus 
Fot – Tak 
Mos – Boll 
 
Mat – Sol – Räv 
Söt – Mur – Hatt 
Dag – Tåg – Bär 
 
Katt – Lax – Ljus – Hår 
Bad – Mun – Ved – Ros 
Tår – Natt – Ring – Lök  
 
 
(Hämtad ur Elm & Heedman, 2009) 
 
 
 
 
 



 

 

 

ITAP – Icke Språkligt undersökningsmaterial Av Prosodi  Bilaga 6 

Deltest 1 

Deltest 1 inleder intonationsdelen av ITAP och testar diskriminationsförmåga mellan lika eller 

olika melodi. Testet består av 2 övningsuppgifter samt 8 uppgifter som ger poäng (1.1-1.8) 

där det i varje uppgift spelas upp två melodier. De två olika melodierna kallas för den blå 

respektive röda melodin och då respektive melodi spelas upp framträder en blå och en röd ruta 

på datorskärmen. Till varje deltest framträder en instruktion på dataskärmen som testledaren 

läser upp för barnet. Nedanstående information framträder till deltest 1 (Frisell & Olsson, 

2009): 

”Nu ska du få höra två melodier. Den första melodin kan vi kalla för den blå melodin och sen 

kommer en röd melodi. Om du tycker att den blåa melodin och den röda melodin låter 

likadant ska du trycka på den knappen (L). Om du tycker att de låter olika ska du trycka på 

den knappen(A). Vi provar tillsammans en gång. Nu kommer det två toner i varje färg. När 

det kommer upp en grå stjärna är det dags att svara.” 

Deltest 2 

Detta test testar diskriminationsförmåga av högre eller lägre ton och innehåller 8 

poänggivande uppgifter (2.1-2.8). Varje uppgift består av två toner. 

Följande instruktion ges till deltest 2 (Frisell & Olsson, 2009): 

”Nu ska vi göra någonting annat. Du kommer att få höra två toner hela tiden. Då får du lyssna 

noga och trycka på den knappen (L) om du tycker att den andra tonen är ljusare, och du får 

trycka på den knappen (A) om du tycker att den andra tonen är mörkare. Vi provar 

tillsammans här också.” 

Deltest 3 

Deltest 3 är det sista deltestet i intonationsdelen och består av 8 poänggivande uppgifter(3.1-

3.8) där varje uppgift innehåller en melodi med två till fem toner. Syftet med deltestet är att 

undersöka diskriminationsförmåga av tonhöjdsförlopp .Följande information ges till deltest 3 

(Frisell & Olsson, 2009): 

”Nu är dags för nästa sak. Denna gång får du höra EN melodi och du ska lyssna efter om 

tonerna blir ljusare eller mörkare, alltså om tonerna klättrar uppåt eller om tonerna klättrar 

neråt. Om du tycker att de blir ljusare trycker du på den knappen (L) och om du tycker att de 

blir mörkare trycker du på den knappen (A). Men först provar vi tillsammans. Nu kommer det 

tretoner.” 



 

 

 

Deltest 5 

Deltestet tillhör rytmdelen av ITAP och testar diskriminationsförmåga av lika eller olika 

rytmer.  I varje uppgift spelas två rytmer upp och precis som i deltest 1 framträder en blå ruta 

på datorskärmen när den första rytmen spelas upp och en röd ruta när den andra rytmen spelas 

upp. Testet består av 12 poänggivande uppgifter och innehåller två till sju slag. 

Följande information ges till deltest 5 (Frisell & Olsson, 2009): 

”Nu ska vi göra något helt nytt. Nu struntar vi i om tonerna är ljusa eller mörka, nu ska vi 

istället lyssna på takten. Du kommer att få höra slag i två omgångar. Först kommer en blå 

omgång och sen kommer en röd omgång. Om du tycker att den blåa omgången och den röda 

omgången har samma takt, alltså att de låter likadant ska du trycka på den knappen (L). Om 

du tycker att de låter olika ska du trycka på den knappen (A). Vi provar tillsammans! Nu 

kommer det två slag i varje. 

 

(Hämtad ur Frisell & Olsson, 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tabellredovisning av ITAP    Bilaga 7 
 
Nedan följer en presentation av resultat i tabeller från de receptiva deltesten avseende receptiv 
icke-språklig prosodisk förmåga(Frisell & Olsson, 2009). Resultaten redovisas separat för 
barnen med CI och den sammanslagna kontrollgruppen enligt svårighetsgrad.  
 
 
Deltest 1- diskriminationsförmåga av lika eller olika melodi 

 
 
Tabell 11 

              Antal deltagares(barn med CI, resultat i deltest 1 (n=6) 
 
 

 
 

   
 

Tabell 12 
               Den sammanslagna kontrollgruppens resultat i deltest 1 (n=17) 
 

 1.1 - 1.2 1.3 - 1.4 1.5 - 1.6 1.7 - 1.8 

 2 toner 3 toner 4 toner 5 toner 
2 rätt 10 12 5 3 

1 rätt 4 5 7 8 

0 rätt 3 0 5 6 

 

 

Deltest 2- diskriminationsförmåga av högre eller lägre ton 

 

Tabell 13 
Barn med CI, resultat i deltest 2 (n=6) 

 
 2.3, 2.8 2.4, 2.6, 2.7 2.1, 2.2 2.5 

 0,5 tonsteg 1,5 tonsteg 2 tonsteg 3,5 tonsteg 

100 % rätt 1 0 0 4 

<100 % rätt 5 6 6 2 

  
Tabell 14                 

                  Den sammanslagna kontrollgruppens resultat i deltest 2 (n=17) 
 

 2.3, 2,8 2.4, 2.6, 2.7 2.1 , 2.2 2.5 

 0,5 tonsteg 1,5 tonsteg 2 tonsteg 3,5 tonsteg 

100 % rätt 6 1 8 12 
<100 % rätt 11 16 9 5 

 
 
 
 
 
 
 

 1.1 - 1.2 1.3 - 1.4 1.5 - 1.6 1.7 - 1.8 

 2 toner 3toner 4 toner 5 toner 

2 rätt 0 2 1 2 

1 rätt 5 3 3 2 

0 rätt 1 1 2 2 



 

 

 

 
Deltest 3- Diskriminationsförmåga av stigande eller sjunkande förlopp 
 
                Tabell 15 

Barn med CI, resultat i deltest 3 (n=6) 
  

 3.1 - 3.2 3.3. - 3.4 3.5 - 3.6 3.7 - 3.8 
 2 toner 3 toner 4 toner 5 toner 

2 rätt 2 3 0 5 

1 rätt 4 2 5 1 

0 rätt 0 1 1 0 

 
Tabell 16 
Den sammanslagna kontrollgruppens resultat i deltest 3 (n=17) 

 
 3.1 - 3.2 3.3 - 3.4 3.5 - 3.6 3.7 - 3.8 

 2 toner 3 toner 4 toner 5 toner 

2 rätt 10 15 7 15 

1 rätt 6 2 6 2 

0 rätt 1 0 4 0 

 
Deltest 5- Diskriminationsförmåga av lika eller olika rytmer 

 
Tabell 17                     
Barn med CI, resultat i deltest 5 (n=6) 
  

 5.1 - 5.2 5.3 - 5.4 5.5 - 5.6 5.7 - 5.8 5.9 - 5.10 5.11 - 5.12 

 2 slag 3 slag 4 slag 5 slag 6 slag 7 slag 

2 rätt 4 2 6 2 0 0 

1 rätt 2 4 0 3 4 4 

0 rätt 0 0 0 1 2 2 

 
Tabell 18                    
Den sammanslagna kontrollgruppens resultat i deltest 5 (n=17) 
 
 5.1 - 5.2 5.3 - 5.4 5.5 - 5.6 5.7 - 5.8 5.9 - 5.10 5.11 - 5.12 

 2 slag 3 slag 4 slag 5 slag 6 slag 7 slag 

2 rätt 14 11 12 6 10 8 

1 rätt 3 6 5 9 5 7 

0 rätt 0 0 0 2 2 2 

 
 
 
 
 


