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SAMMANFATTNING 

Barn med cochleaimplantat (CI) har svårighet att uppfatta skillnader i tonhöjd, vilket påverkar 

förmågan att identifiera melodier. Syfte/metod. Syftet var att studera hur barn med bilaterala 

CI (n = 23, M = 6,9 år) kunde diskriminera mellan tonhöjdsintervall med en semiton som 

minsta enhet och identifiera fem barnsångsmelodier jämfört med barn med normal hörsel 

(NH), (n = 27, M = 7,2 år). Melodierna presenterades i två betingelser: utan stöd av bilder 

(UB) samt med stöd av bilder (MB). Dessutom genomfördes en intervju om musik. Resultat. 

Förmågan att diskriminera tonhöjdsskillnader var mycket god. Melodier (UB): barn med CI 

klarade 11 %, barn med NH 52 %. Melodier (MB): barn med CI klarade 30 %, barn med NH 

83 %. Analys av effektstyrka mätt i Cohens d visade moderata till stora skillnader mellan barn 

med CI/NH. Deskriptiv analys av intervjuerna visade positiva attityder till musik och att 77 % 

av barn med CI (100 % av barn med NH) tyckte om att lyssna på musik, och att flera barn 

hade favoritartister och favoritlåtar. Slutsats. Barn med CI hade mycket god förmåga att 

uppfatta tonhöjdsskillnader, men hade svårt att identifiera melodier. Resultatet bekräftar att 

melodiigenkänning är krävande för barn med CI. Trots de begränsningar som CI har 

beträffande musikåtergivning har barnen som grupp positiva attityder till musik. Det torde 

säga en del om den potential CI har i relation till musik, men ännu mer om den stora kapacitet 

som uppväxande barns hjärnor har.   

Nyckelord: Cochleaimplantat, barn, musik, tonhöjdsskillnader, melodiigenkänning, intervjuer. 

ABSTRACT 

Children with cochlear implants (CI) have difficulty perceiving pitch differences, which 

contributes to poor melodic perception. Aims/Methods. This study investigated how children 

with bilateral CIs (n = 23, M = 6,9 years) and children with normal hearing (NH) (n = 27, M = 

7,2 years) were able to discriminate pitch intervals with a semitone as the smallest difference, 

and recognize melodies presented without lyrics in two conditions: as a melody and as a 

melody combined with pictures. An interview related to music was also conducted. Results. 

Children with bilateral CIs achieved very high scores on the pitch discrimination task. 

Children with NH surpassed the children with bilateral CIs at identifying songs without 

pictures (children with CIs 11%, NH 52%) and together with pictures (CIs 30%, NH 83%).  

Measurement of effect size showed moderate to strong differences between children with 

CIs/NH. The interview findings showed positive attitudes towards music, with 77% of the 

children with CIs (versus 100% of children with NH) saying they enjoyed listening to music, 

had favourite artists and favourite songs. Conclusion. Children with CIs demonstrated a very 

good ability to discriminate pitch differences, but scored low on melody recognition tasks. 

The results confirm that melody recognition is demanding for children with CIs. In spite of 

the difficulty CIs have transmitting musical information, these children with CIs as a group 

have developed positive attitudes towards music. This finding suggests the potential capacity 

of CIs in relationship to music, but even more the potential capacity of growing children’s 

brains.     

Key words: Cochlear implants, children, music, pitch differences, melody recognition, 

interviews.  
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Förkortningar 

Bilaterala CI  CI på båda öronen 

CI-1  Det första CI som barnet fått 

CI-2  Det andra CI som barnet fått 

dB Decibel, jämförande mätenhet för exempelvis ljudstyrka, 

hörselförmåga 

ES  Effektstorlek  

Hz Enhet för frekvens, en Hertz betecknar antalet svängningar per 

sekund 

Kongenital dövhet Medfödd dövhet 

MB  Med bilder = meloditest med bilder 

NH  Normal hörsel eller normalhörande 

Prelingual dövhet Dövhet som inträffat före språkutvecklingens början 

Prosodi  Talets melodi, intonation och rytm 

Postlingual dövhet Dövhet som inträffat efter barndomsårens språkutveckling 

Tonaccentspråk Relativa tonhöjdsförändringar inom ett ord är betydelseskiljande, 

exempelvis svenskans ordpar ánden, ànden 

Tonspråk Språk där tonförloppet (absolut tonhöjd) inom en stavelse är 

betydelseskiljande, exempelvis vietnamesiska eller kinesiska 

UB   Utan bilder = meloditest utan bilder 

Unilateralt CI CI på ett öra 
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1. INTRODUKTION  

Cochleaimplantat (CI) är ett hörselhjälpmedel som med en inopererad del och några yttre 

delar ger döva personer möjlighet att uppfatta ljud och tal. Hörselscreening av nyfödda barn 

infördes under 1990-talet i Sverige, och innebär att man med god säkerhet kan diagnosticera 

förekomst av hörselnedsättning hos barn (Magnusson & Hergils, 1999).  Under 2000-talet var 

screeningen genomförd i hela landet. Screeningen har gjort det möjligt med tidig 

hörapparatanpassning, vilket i sin tur medfört att barn i behov av CI kan få det vid 5-6 

månaders ålder (Karltorp, 2013). Ett litet barns hjärna är plastisk och ytterst receptiv för 

auditiv stimulans (Houston & Miyamoto, 2010; Kral & Sharma, 2011; Kral, 2013; Sharma, 

2013). Tidig hörselstimulans har avgörande betydelse för barnets möjligheter att utveckla 

auditiv perception samt talat språk (Knudsen, 2004; Kuhl, 2010; Penhune, 2011). I Sverige 

har resultaten beträffade hörsel- och talspråksutveckling för kongenitalt döva barn med CI 

förbättrats under det senaste decenniet, vilket bland annat sammanhänger med tidigt utförda 

CI-operationer samt utökade habiliteringsinsatser (Asp, 2015; Karltorp, 2013; Löfkvist, 

2014). Ålder vid CI-operation har betydelse för resultat på hörsel- och talspråkstester 

(Karltorp, 2013). Barn som fått CI innan 9 månaders ålder uppnår som grupp åldersadekvata 

resultat på receptiva ord- och språkförståelsetest vid jämförelse med barn med normal hörsel 

(NH). Barn som var över 18 månaders ålder vid CI-operationen låg efter de normalhörande 

(NH) barnens testresultat även på några års sikt (Karltorp, 2013).   

Artikelförfattare EÖ har arbetat kliniskt med barn med CI sedan 1995. Barnen remitteras till 

CI-sektionen på Karolinska universitetssjukhuset från olika delar av Sverige. Barnens 

hörselnedsättning kan ibland diagnosticeras tidigt i samband med hörselscreeningen, men det 

förekommer också att barnen hört vid födseln men att hörseln sjunker successivt och att de 

remitteras till CI-sektionen vid högre ålder. Om ett barn bedöms vara i behov av CI 

genomförs en CI-operation där barnet antingen får unilateralt eller bilaterala CI beroende på 

hörselsituationen och den övriga medicinska och psykosociala situationen. Barnen och deras 

föräldrar kommer sedan på regelbundna återbesök till CI-sektionen, i början oftare och sedan 

ungefär 1-2 ggr per år till barnet uppnått vuxen ålder. Behovet av uppföljning av CI-tekniken 

är livslångt. Barnen får med regelbundna intervall göra olika tal- och språktester hos logoped, 

och det är på så sätt jag känner flera av de barn som ingår i denna studie.  Arbetet som 

logoped på CI-sektionen har förändrats mycket under åren. Initialt var resultatet ganska låga 

med avseende på barnens talspråksutveckling, men det senaste decenniet har resultaten 

förbättrats väsentligt (Löfkvist, 2014; Karltorp, 2013).   

Musik är något som tillför glädje i livet, och musik har ofta stor betydelse för personer med 

NH (Gfeller et al. 2005; Kraus & Chandrasekaran, 2010). Under 1990-talet var målsättningen 

med CI helt inriktad på talspråk, och förväntningarna på att personer med CI skulle kunna 

uppskatta musik var låga (McDermott, 2004). Leal et al. (2003) rapporterade att 86 % av 

vuxna personer med CI lyssnade mindre på musik efter än innan de fick CI, och i Mirza et al. 

(2003) uppgavs att knappt hälften av vuxna CI-användare lyssnade på musik efter CI-

operationen. Det är sannolikt att situationen är något annorlunda idag (2016) hos vuxna 

svenska CI-användare, men det saknas till stor del dokumentation om detta. Undertecknads 

långa kliniska erfarenhet av svenska barn med CI visar dock en stor del av barnen numera 

(2016)  har ett aktivt musikutövande samt tycker om att lyssna på musik. 
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1.1. Vad är musik och hur skiljer sig musik från tal? 

Det finns ingen entydig definition av begreppet musik. I nationalencyklopedin (1991) kan 

man läsa följande formulering: ”kulturyttring som inte låter sig infångas under någon 

generellt accepterad, heltäckande definition; allmänt kan dock musik sägas bestå av vissa 

typer av organiserat ljud”. I McDermotts granskning (2004) användes det fenomenologiska 

uttrycket: ”I know it when I hear it” (s. 57).  Det är svårt att enas om en objektiv definition av 

musik, bland annat eftersom nästan alla ljud, miljöljud eller syntetiska ljud skulle kunna vara 

en integrerad del av musiken i vissa sammanhang. Musik kan karaktäriseras som en 

organiserad sekvens av ljud som är uppbyggda av ett antal gemensamma egenskaper som 

rytm, melodi och klangfärg. Klangfärgen är något som karaktäriserar skillnaden mellan toner 

som spelas med samma tonhöjd och ljudstyrka på olika instrument. Musikens rytm förmedlas 

i de flesta musikstilar via mer eller mindre snabba variationer av ljudstyrkan (McDermott, 

2004). 

Tal och musik har nära koppling. Språkljud i vissa tonala språk kan låta som musik för en 

lyssnare som saknar information om semantiska aspekter, och både tal och musik är 

uppbyggda av ljudmönster som förändras över tid (See et al., 2013; Vongpaisal et al., 2006). 

Samtidigt finns det olikheter mellan tal och sång. Tal kräver snabb artikulationsförmåga. 

Konversationsengelska inklusive pauser har enligt Vongpaisal et al. (2006) en genomsnittlig 

hastighet på cirka 12.5 hörbara ljud per sekund, medan sjungna toner tar längre tid att 

producera. Variationerna i grundtonsfrekvensen har ett motsatt mönster där sång har mer 

precisa variationer än tal. Prosodiska förändringar i talspråket, som uttrycks bland annat 

genom tonhöjdsskillnader, markerar frågor och påståenden men i sådana fall är 

tonhöjdsförändringarna valfria och betydligt mindre exakta i tal än i sång (Vongpaisal et al., 

2006).   

1.1.1. Melodier och tonhöjdsskillnader 

Successiva toner i melodier separeras nästan alltid av tonhöjdsförändringar och är viktiga för 

vår uppfattning av vad en ”melodi” är (McDermott, 2004; Olszewski et al., 2005). I en 

västerländsk musikalisk skala är det minsta tonhöjdsintervallet en halvton, vilket även kan 

kallas för semiton. C1 på pianot har en grundtonsfrekvens på 262 Hz, medan C# (en halvton 

högre än C1) har en grundtonsfrekvens på 277 Hz. En treklang i dur låter annorlunda än en 

treklang i moll, men skiljs endast åt av en halvton. För att en CI-användare ska ha möjlighet 

att uppfatta skillnaden mellan två halvtoner så behöver de kunna diskriminera denna 

frekvensskillnad (McDermott, 2004).  

1.2. CI har begränsningar vid musikåtergivning 

Cochleaimplantat är främst utvecklat för perception av talspråk, och flera studier har visat att 

begränsningarna är stora vid musikåtergivning (Drennan & Rubenstein, 2008; Gfeller et al., 

2012; Limb & Roy, 2014; McDermott, 2004; Olszewski et al., 2005). Det sammanhänger 

enligt Limb och Roy (2014) sannolikt både med tekniska begränsningar hos CI samt 

biologiska förutsättningar hos de personer som är i behov av CI. 
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1.2.1. Funktion hos normal hörsel 

Hos ett fungerande hörselorgan finns tusentals inre hårceller i öronsnäckan (= cochlea), som 

reagerar för ljud. När hårcellerna är skadade eller saknas ersätter CI-tekniken dessa hårceller 

med 10-20 stimuleringselektroder i snäckan. De fungerar dock inte lika avancerat som den 

naturliga hörseln (Drennan & Rubenstein, 2008; Limb & Roy, 2014). Begränsningar finns 

beträffande möjligheter att återge temporal information, men är ännu mer uppenbara för den 

spektrala ljudinformationen (McDermott, 2004). Personer som får CI kan dessutom ha 

biologiska begränsningar som degeneration av hörselnerven och/eller abnormal eller minskad 

aktivitet i auditiva områden i cortex (Limb & Roy, 2014), vilket har stor inverkan på CI-

teknikens möjligheter att förmedla ljudinformation.  

1.2.2. Spektral ljudinformation viktig för musikprocessande 

Effektivt musikprocessande kräver förmåga till spektral upplösning i hörseln; det vill säga 

förmåga att uppfatta små tonhöjdsförändringar (Vongpaisal et al., 2004; McDermott, 2004). 

CI:s svårigheter att förmedla spektral information innebär att det uppstår begränsningar för 

perception av tonhöjd för CI-användarna. Det får stor betydelse vid melodiigenkänning 

eftersom förändring av tonhöjden anses vara en av de mest fundamentala aspekterna av musik 

(McDermott, 2004).  

McDermott (2004) har påtalat att personer med CI som har god förmåga att uppfatta 

tonhöjdsskillnader ändå har betydligt sämre diskriminationsförmåga än en genomsnittlig 

person med NH, men variationerna är stora. Drennan och Rubenstein (2008) uppgav att vissa 

vuxna med unilaterala CI uppfattade halvtoner, medan andra personer behövde mer än två 

oktaver för att kunna uppfatta skillnaden i tonhöjd. I Maarefvand et al. (2013) beskrivs en 

person som varit normalhörande under uppväxten men som blivit döv i 30-årsåldern, och 

därefter fått bilaterala CI. Hon hade ingen musikutbildning men beskrivs som en ”star 

performer”. Hennes förmåga att uppfatta tonhöjdsskillnader och melodier var jämförbar med 

personer med NH som hade viss musikalisk träning.   

1.2.3. Sångförmåga hos barn med CI  

Studier av sångförmåga hos barn med CI har visat stora svårigheter för barnen att 

åstadkomma korrekt tonhöjd i sång (Xu et al., 2009; Yuba et al., 2009; Torppa et al., 2014). 

De svårigheter som barnen har tros höra ihop både med biologiska förutsättningar hos barnen 

samt funktionen hos CI.   

1.3. Förmåga att uppfatta rytm och melodier hos personer med CI 

Studier som gjorts på vuxna och barn med CI visar att deras förmåga att diskriminera rytmer 

är god. Den är nästan i nivå med förmågan hos personer med NH (Drennan & Rubenstein, 

2008; Leal et al., 2003; McDermott, 2004). I Kong et al. (2004) samt Gfeller et al. (2005) 

visas att användare av CI främst stödjer sig på rytmaspekter för att kunna identifiera melodier. 

För melodiigenkänning krävs förmågan att uppfatta dels i vilken riktning tonhöjden förändras 

samt även hur stor förändringen är. Vad gäller förmåga att uppfatta melodier uppgav Drennan 

och Rubenstein (2008) att endast en tredjedel av vuxna personer med CI kunde identifiera 
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melodier utan stöd av rytm eller sångtext. Enligt Olszewski et al. (2005) kunde barn med 

unilaterala CI identifiera 38 % och barn med NH 96 % av melodierna i ett test där melodierna 

presenterades med stöd av bilder. Det är ofta stor variation i resultaten när musikstudier av 

barn med CI utförts. I en studie varierade resultatet mellan 6–81 % (M = 23 %) hos barn med 

unilaterala CI beträffande förmågan att identifiera melodier (Nimmons et al, 2008). 

1.3.1. Musikförmåga hos barn med bimodal hörsel eller bilaterala CI  

Uttrycket bimodal hörsel innebär att en person använder hörapparat på ett öra och CI på det 

andra örat (Hopyan et al., 2012). Hörselhjälpmedlen stimulerar olika modaliteter: en 

konventionell hörapparat stimulerar den naturliga akustiska hörseln medan CI förmedlar 

ljudinformation direkt till hörselnerven/hjärnan via elektriska impulser. Hopyan et al. (2012) 

fann bland annat att barn som använt hörapparat på det icke-opererade örat lång tid innan CI-

operationen, det vill säga hade bättre resthörsel för lågfrekventa ljud kring 250 Hz, och var 

äldre vid CI-operationen klarade musiktester bättre än barn med unilaterala CI. 

Volkova et al. (2014) jämförde förskolebarn med bilaterala CI och barn med NH utifrån 

förmågan att identifiera känslor i talade yttranden och musik (dur–moll-klanger på piano). 

Resultatet visade att barnen med bilaterala CI inte klarade testerna i nivå med barn med NH, 

men att deras förmåga att uppfatta dur-moll i musik var bättre än slumpen. Volkova et al. 

(2014) menade att resultatet visade att relevanta akustiska särdrag i musiken var tillgängliga 

för barn med bilaterala CI. Bartov och Most (2014) har jämfört förskolebarn med NH med 

barn med bi– och unilaterala CI samt barn med bimodal hörsel beträffande 

melodiigenkänning. Barn med NH klarade testerna bäst, och barn med bimodal stimulering 

klarade melodiigenkänning bättre än barn med bilaterala CI. Inga signifikanta skillnader 

mellan barn med bilaterala och unilaterala CI kunde konstateras. En pilotstudie har 

genomförts av uppsatsförfattaren, där fem barn med bilaterala CI kunde identifiera 36 % och 

fyra barn med NH 93 % av melodierna (Östlund, 2009).  

1.3.2. Musikförmåga hos vuxna med bimodal hörsel eller bilaterala CI  

Cullington och Zeng (2011) har undersökt om personer med bimodal stimulering klarar 

musiktest bättre än användare av bilaterala CI. I studien undersöktes bland annat 

tonhöjdsskillnader, rytmuppgifter samt musikaliskt minne, men inga signifikanta skillnader 

mellan grupperna kunde påvisas. 

1.4. Transfereffekter mellan hörsel, aktivt musikutövande och språk  

Enligt Patel (2011) förekommer positiva transfereffekter i kortikala och subkortikala delar av 

hjärnan när barn lär sig spela instrument. Denna musik-till-språk-transfer kan förklaras med 

att kortikala nätverk i hjärnan delvis överlappar varandra och kan även ha betydelse för 

språkutvecklingen. Flera studier lyfter fram att musikutövande (i betydelsen aktivt utövande 

av sång eller instrumentspel) kräver högre grad av precision i lyssnandet än språk vilket även 

kan vara positivt för kodning av akustiska särdrag i språkinlärningen (Besson, 2011; Kraus & 

Chandrasekaran, 2010; Patel, 2011; White, 2013). Att det finns en bidirektionalitet av transfer 

mellan musik och språk stöds även av Bidelman (2013) som studerat personer som talar 

tonspråk (i detta fall kantonesiska). Vuxna kantonesisk-talande personer klarade musiktester 

betydligt bättre än engelsktalande personer utan musikalisk utbildning. De kantonesisk-

talande personerna uppnådde som grupp nästan jämförbart resultat med musikerutbildade 



  

 

7 
 

engelsktalande personer. Enligt Strait et al. (2012) hade musikutbildade engelsktalande 

personer med NH bättre förmåga att uppfatta tal i bullriga miljöer än vad personer med NH 

utan musikutbildning hade. Det finns dock studier där det påpekas att det är oklart vad som 

beror på miljöfaktorer och vad som beror på pre-existerande biologiska skillnader i 

”musikalitet” som fanns hos individerna redan innan studierna påbörjades (Miendlarzewska & 

Trost, 2014; Penhune, 2011).   

1.4.1. Positiva effekter av strukturerad musikträning 

Kraus och Chandrasekaran (2010) menade att strukturerad musikträning kan innebära fördelar 

både för barn med hörselnedsättning samt för barn med språkliga svårigheter. Musikutövande 

förbättrar förmågan att snabbt detektera, sekvensera och tolka talade yttranden samtidigt som 

träningen också ger bättre möjlighet att förbise eller undertrycka irrelevant information. Detta 

har sannolikt betydelse både för exekutiva funktioner samt kognitiva processer. 

Tonhöjdsperceptionen hos barn med CI kan dessutom förbättras genom träning (Chen et al, 

2010; Yucel et al, 2009). 

1.5. Attityder till musik hos CI-användare 

Det är inte givet att prestation, exempelvis en förmåga att klara en specifik uppgift, och 

positiva upplevelser har ett samband. Looi et al. (2014) menade att alltför många studier om 

barn med CI traditionellt har inriktats på melodiigenkänning, men att mer fokus borde ligga 

på barnens möjligheter att uppskatta musik. I en studie av Vongpaisal et al. (2004) jämfördes 

barn med unilaterala CI samt barn med NH utifrån förmåga att identifiera melodier. Barn med 

CI hade svårigheter att identifiera melodierna, men vid självskattning av musikupplevelsen 

var de positiva till musiken. Veekmans et al. (2009) har jämfört barn med uni- och bilaterala 

CI samt barn med NH med avseende på musiklyssningsvanor och attityder till musik. Barn 

med unilaterala CI uppgav i självskattningsformulär om musik att de uppfattade rytmen i 

musiken, medan barn med bilaterala CI uppgav att de kunde uppfatta melodi, rytm, låga samt 

höga frekvenser (Veekmans et al., 2009). Trots detta skriver Looi et al. (2012) ”given the 

aforementioned difficulty that most CI recipients have in perception of pitch and timbre, the 

goal of music enjoyment may seem unreachable”(s. 13). 

Sammanfattningsvis visar litteraturöversikten att användare av CI har god förmåga att 

uppfatta rytm i musik, men har svårigheter att uppfatta tonhöjdsförändringar. Vidare är de stor 

skillnad mellan barn med NH och barn med uni- samt bilaterala CI beträffande förmåga att 

identifiera melodier. Studierna visar större variation beträffande om perception av 

tonhöjdsförändringar och melodiigenkänning blir bättre med bilaterala än unilaterala CI, men 

det mesta tyder på att barn med bimodal stimulering klarar melodiigenkänningstester bättre än 

barn med bilaterala CI. Barn med bilaterala CI förefaller emellertid kunna uppfatta fler 

dimensioner i musiken, samt har mer positiva attityder till musik än barn med unilaterala CI.  

I Sverige finns barn som fått bilaterala CI vid tidig ålder, och habiliteringsinsatserna med 

fokus på hörsel- och talspråksstimulans av barn med CI har ökat under det senaste decenniet 

(Karltorp, 2013). Kliniska erfarenheter har också visat att barn med CI har positiva attityder 

till musik. Detta utgör en motivering till att studien inriktas på hur barn med bilaterala CI och 

barn med NH kan diskriminera tonhöjdsskillnader, identifiera melodier samt hur de beskriver 

sina erfarenheter av musik.  
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2. SYFTE    

Syftet är att undersöka tonhöjdsdiskrimination och melodiigenkänning hos 5–8-åriga barn 

med bilaterala CI jämfört med åldersmatchade barn som har NH. Studien har följande 

frågeställningar:  

 Hur klarar barnen att diskriminera mellan musikaliska tonhöjdsintervall?  

 Hur klarar barnen att identifiera barnsångsmelodier utan respektive med stöd av 

bilder? 

 Hur beskriver barnen sina erfarenheter av musik?  

Baserat på redovisad litteraturöversikt är hypotesen att det kommer att finnas skillnader 

mellan barn med bilaterala CI samt barn med NH beträffande resultat på diskriminationstest 

samt melodiigenkänningstest. 

3. METOD  

Studien har en flerfaktoriell och kvasi-experimentell design (Borg och Westerlund, 2012) 

Med kvasi avses att det inte varit möjligt att randomisera vilka barn med CI som bjudits in till 

studien eftersom gruppen barn med CI är begränsad, men betecknar också att det funnits viss 

kontroll över vilka barn med CI som medverkat i studien genom att inklusionskriterier 

formulerats på förhand. Med ordet flerfaktoriell avses att det är flera frågeställningar som 

undersöks i studien.  

3.1. Urval av försökspersoner 

Gruppen barn med CI har opererats samt följts upp med regelbundna, årliga återbesök till 

cochleasektionen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Kriterier för vilka barn som 

skulle tillfrågas om att vara med i studien formulerades år 2014. Åldersspannet på barnen 

skulle vara 5–8 år och dessutom formulerades följande inklusionskriterier; (1) barnen skulle 

ha fått sitt första CI innan eller vid 24 månaders ålder, (2) barnen skulle vara bilateralt 

opererade och ha använt sitt andra CI minst ett år vid tidpunkten för studien, (3) barnen skulle 

vara heltidsanvändare av CI, (4) barnen skulle vara svensktalande och ha minst en förälder 

som var född i Sverige, (5) barnen skulle inte ha några identifierade funktionsnedsättningar 

vid tidpunkten för studiens genomförande samt (6) barnen skulle vara integrerade med barn 

med NH i förskola eller skola.  

Vid CI-sektionen finns ett lokalt kvalitetsregister. När inklusionskriterierna hade formulerats 

gjordes en sökning i databasen där 31 barn stämde med kriterierna. Skriftlig information 

skickades till alla familjer varav 23 (74 %) samtyckte till att deras barn medverkade i studien. 

Föräldrarna lämnade bakgrundsinformation om barnets förskoleplacering, födelseland, 

utbildningsnivå och om de sjungit barnsånger för sitt barn. Minst en av barnens föräldrar 

skulle vara född i Sverige, vilket motiverades av att uppväxtmiljö och kulturell kontext har 

stor betydelse för den musikaliska repertoaren (Olszewski et al, 2005 & Gfeller et al, 2012).   
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Ambitionen var att gruppen barn med NH så långt som möjligt skulle vara jämförbar med 

gruppen barn med CI.  Klasslärarna i en förskoleklass, år 1 samt 2 förmedlade information om 

studien till föräldrarna. Alla föräldrar lämnade likadan bakgrundsinformation om sina barn. 

Ett barn med NH rekryterades via ett så kallat bekvämlighetsurval och var barn till en 

yrkesperson på CI-sektionen.  

3.1.1. Deltagare barn med CI  

Gruppen barn med CI bestod av 23 barn, 5:5–8:4 år gamla, 10 flickor och 13 pojkar. Barnen 

kommer från olika delar i landet; från norra Sverige ned till stockholmsregionen. Uppgifterna 

om hörselscreening är inhämtade från journaluppgifter och hade utförts av yrkespersoner på 

barnens olika hemorter. Enligt journaluppgifter hade hörselscreening utförts på alla barn utom 

två, men för dessa två barn upptäcktes hörselnedsättningen inom det första levnadsåret. Alla 

barn hade använt hörapparater i varierande grad innan CI-operationen.  

Ålder vid CI-1 och CI-2 anger barnens kronologiska ålder vid tidpunkten för den första samt 

andra CI-operationen. I tabellen syns att vissa av barnen fått CI-1 samt CI-2 vid samma 

operationstillfälle (bilateral CI-operation) medan andra barn fått sina CI med viss tidsintervall 

mellan operationerna. Skillnaderna kan bland annat bero på att vissa barn fått CI-1 och använt 

CI i kombination med hörapparat innan audiologisk utvärdering påvisat behov av CI-2.  

Fabrikaten är två till antalet: anges i tabellen men förklaras inte närmare. Implantaten fungerar 

något olika men bedöms ge likvärdiga hörselmässiga resultat. De diagnoser som redovisas i 

tabell 1 är satta av läkare och har inhämtas från journalanteckningar. Begreppet hörselålder 

(HÅ) anger hur länge barnen haft tillgång till ljudintryck med CI (räknat från CI-1) vid 

tidpunkten för melodistudiens genomförande. 

Tabell 1. Bakgrundskaraktäristik på individuell nivå för barn med CI (n = 23). Förekomst av hörselscreening, 

medelålder (M) mätt i månader (mån), medianålder (Mdn) i månader (mån) och standardavvikelse (SD) vid 

tidpunkten för när barnen fick CI nr 1 och nr 2, CI-fabrikat, diagnos samt hörselålder (HÅ) i månader (mån), det 

vill säga hur länge barnen haft ljudintryck med CI-1 vid testtillfället. 

Barn Hörsel- 

screening 

Ålder CI-1  

 

Ålder CI-2 

 

Fabrikat Diagnos HÅ vid test 

 

1 Ja 9 27 Med-El Möbius syndrom 72 

2 
Ja 8 8 Med-El 

Hereditär, ej 

klarlagd 
69 

3 Ja 12 24 Med-El X-linked 70 

4 Ja 9 9 Med-El PKU 86 

5 Nej 12 12 Cochlear CMV 60 

6 Ja 17 34 Med-El Ej klarlagd 47 

7 Ja 12 12 Med-El CX 26 60 

8 Ja 9 21 Med-El Ej klarlagd 60 

9 Ja* 24 36 Med-El CMV 61 

10 Ja 13 13 Med-El Ej klarlagd 72 

11 Ja 9 9 Med-El Ej klarlagd 73 

12 Ja 9 29 Med-El Ej klarlagd 60 

13 Ja* 23 29 Med-El CMV 86 

14 Ja 9 9 Cochlear Ej klarlagd 72 

15 Ja 7 7 Med-El Wardenburg 84 
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16 Ja 8 43 Med-El Usher 64 

17 Ja 15 15 Med-El Ej klarlagd 86 

18 Ja 9 27 Med-El Ej klarlagd 61 

19 Ja 11 11 Med-El CX 26 87 

20 Nej 22 22 Med-El Ej klarlagd 59 

21 Ja 7 7 Med-El Ej klarlagd 81 

22 Ja 10 16 Med-El CMV 60 

23 
Ja 8 8 Cochlear 

Hereditär, ej 

klarlagd 
61 

  M = 11,8 (SD = 5) M = 18,6 (SD = 10,7)   M = 69,1 (SD = 11,3) 

  Mdn = 9 Mdn = 15   Mdn = 69 

*Screening visade förekomst av hörsel (uni– eller bilateralt)  

I gruppen barn med NH deltog 27 barn i åldrarna 5:8–8:8 år gamla, 15 flickor och 12 pojkar. 

Information om barnens hörselförmåga saknades, vilket innebar att enkel screening av 

hörselförmågan planerades i samråd med audionomer vid Karolinska universitetssjukhuset 

och utfördes av testledaren (EÖ) i samband med melodistudiens genomförande. Förekomst av 

ensidig hörselnedsättning går inte att utesluta, men alla de barn med NH som deltog i studien 

reagerade adekvat vid stimulans på frekvenserna 1 kHz, 2 kHz samt 4 kHz (30 dB HL) vid 

test med handhållen audiometer.  

Tabell 2. Bakgrundskaraktäristik på gruppnivå för barn med CI och barn med NH. Kön, ålder, medelvärde (M), 

median (Mdn), standardavvikelse (SD) samt variationsvidd (Min-max). 

 CI (n =23) NH (n = 27) 

Flickor/pojkar 10/13 15/12 

Ålder M (mån, år) (SD) 81/6:9 (10,4) 86/7:2 (10,9) 

Mdn (mån/år) 82/6:10 86/7:2 

Tabell 2 visar bland annat att det var några fler pojkar än flickor hos barn med CI, medan det 

var ett omvänt förhållande bland barn med NH där flickorna övervägde. Barn med CI var i 

genomsnitt fem månader yngre än barn med NH. Om man även beaktar skillnaden i 

”hörselålder”, det vill säga hur länge barn med CI haft tillgång till hörselintryck med CI, blir 

åldersskillnaden mellan grupperna ännu större.  

3.2. Bakgrundsinformation från föräldrar till barn med CI och barn med NH  

Alla föräldrar lämnade skriftlig bakgrundinformation. Föräldrarna uppgav att samtliga barn 

hade vistats inom svensk förskola minst 3 år och högst 7 år. Vissa föräldrar hade sannolikt 

inkluderat tiden på skolans fritidshem som barnomsorg (de som angav 7 år), medan andra 

sannolikt angivit antal år inom förskolan som barnomsorg. Alla barn med CI hade en mamma 

som var född i Sverige. Två pappor till barn med CI var födda utanför Sverige. För barn med 

NH var alla pappor födda i Sverige, medan tre mödrar var födda utanför Sverige.  

Det fanns några bortfall i bakgrundsinformationen som lämnats från föräldrar till barn med 

NH. Ett föräldrapar till barn med NH hade inte uppgivit moderns samt faderns högsta 

utbildningsnivå, vilket förklarar bortfallet i tabell 3. I tabell 4 syns att en av mammorna till 

barn med NH samt två stycken pappor inte uppgivit i vilken omfattning de sjungit sånger med 
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sitt barn. Bakgrunden till bortfallen är okänd. Det kan vara så att föräldrarna missat frågorna 

eller att de tyckt att de av någon anledning varit svåra att besvara.  

Tabell 3. Föräldrarnas högsta utbildningsbakgrund uppdelat på mammor och pappor för barn med CI och barn 

med NH. Ett bortfall för barn med NH.   

 Föräldrar till barn med CI (n=46) Föräldrar till barn med NH (n=52) 

 Mammor 

antal (%) 

Pappor 

antal (%) 

Totalt 

antal (%) 

Mammor 

antal (%) 

Pappor 

antal (%) 

Totalt  

antal (%) 

Högstadium - 3 (13 %) 3 (6 %) - 1 (4 %) 1 (2 %) 

Gymnasium 5 (22 %) 7 (30 %) 12 (26 %) 4 (15,4 %) 9 (33 %) 13 (24 %) 

Högskola/Univ. 12 (52 %) 9 (39 %) 21 (46 %) 22 (84,6 %) 15 (56 %) 37 (69 %) 

Annan 6 (26 %) 4 (17 %) 10 (22 %) - 1 (4 %) 1 (2 %) 

Summa 23 23 46 26  26  52  

Tabell 3 visar bland annat att mödrarna generellt var mer välutbildande än barnens fäder, och 

att föräldrar till barn med NH var mer välutbildade än föräldrar till barn med CI.  

Tabell 4. Föräldrar till barn med CI och barn med NH har besvarat frågan ”Har du sjungit barnsånger för ditt 

barn under uppväxten?”. Ett bortfall för mammor till barn med NH, två bortfall för pappor till barn med NH.  

Föräldrar till barn med CI Föräldrar till barn med NH 

Mammor (n = 23) Pappor (n = 23) Mammor (n = 26) 

 

Pappor (n = 25) 

 

Ja Nej Lite Ja Nej Lite Ja Nej Lite Ja Nej Lite 

21 

(91 %) 

- 2  

(9 %) 

16  

(70 %) 

4 

(17 %) 

3  

(13 %) 

26  

(100%) 

- - 25  

(100 %) 

- - 

Tabell 4 visar att fem föräldrar till barn med CI uppgav att de sjungit ”lite” barnsånger eller 

inga barnsånger, och mammorna uppgav i högre grad än papporna att de hade sjungit sånger. 

Alla föräldrar till barn med NH besvarade frågan med ”ja”.    

3.3. Procedur och material  

Tonhöjdstest och meloditest spelades in via en midi-keyboard kopplad till en dator i 

musikprogrammet ”Logic Pro X”, med hjälp av musikpedagog Andreas Hedlund (AH). 

Ljudet som valdes var ”grand piano” eftersom denna ljudkvalité subjektivt sett av AH och 

testledaren EÖ bedömdes vara tydlig och distinkt. Enligt Looi och She (2010) och Cheng et 

al. (2013) är piano ett av de lättaste instrumenten för personer med CI att identifiera, vilket 

även motiverar instrumentvalet. Toner och melodier spelades in av testledaren EÖ. Enligt 

rekommendation från AH spelades de in så att anslag och tempo varierade mellan melodierna, 

men volymstyrkan var densamma. Ett relativt långsamt tempo valdes i meloditestet enligt 

rekommendation från Looi och She (2010). 

Fem melodier spelades in. Fler melodier skulle ha gett mer information, men ett mer 

omfattande test skulle både tagit längre tid att utföra samt krävt högre koncentrationsförmåga 

hos barnen. Melodierna var ”Ja må hen leva” (D-dur), ”Lilla snigel” (A-dur), ”Blinka lilla 

stjärna”, ”Bä bä vita lamm” samt ”Björnen sover” (C-dur). Dessa melodier användes även i 

pilotstudien (Östlund, 2009). Val av tonarter bestämdes subjektivt genom att EÖ och AH 

bedömde att melodierna klingade väl i dessa tonarter.  Beträffande urvalet av sånger har 
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samtal med utbildad förskolepedagog (A. Hovgård, personlig kommunikation, 2014–11–24) 

bekräftat att melodierna är vanligt förekommande inom svensk förskoleverksamhet. 

Samtliga barn med CI testades på Karolinska universitetssjukhuset i närvaro av sina föräldrar. 

Innan dess hade de träffat ingenjör vid CI-teamet för att säkerställa att CI-tekniken var 

fungerande.  Barn med NH testades på sin skola förutom ett barn med NH som testades på 

Karolinska universitetssjukhuset. Testproceduren gick till på samma sätt för CI-gruppen och 

NH-gruppen med undantag för att en inledande hörselscreening gjordes för barn med NH. 

Barnen fick sitta vid ett bord med en bärbar Mac-dator med inbyggt ljudkort (Apple Mac Pro) 

framför sig. Två högtalare (SP–730 Active Speaker) placerades ca 1 m från barnet i ungefär 

45-graders vinkel, en högtalare till vänster och en till höger framför barnet så att 

ljudinformation skulle nå båda öronen.  

Ett demonstrationsexempel med inspelade toner i varierande tonhöjder inledde testningen. 

Avsikten var att barnet skulle få reglera ljudstyrkan för att erhålla svagare eller starkare 

ljudintensitet, det vill säga uppnå en ”lagomnivå”. Detta innebar att barnets egen preferens för 

lämplig ljudstyrka kunde användas. Metoden utfördes enligt rekommendation från SAME, 

Svenska Audiologiska Metodboksgruppen (1990), och anses vara lämplig att använda när 

testning inte sker i ljudisolerade mätrum. Högtalarnas reglage var steglöst, vilket innebar att 

det inte var möjligt att mäta om det fanns några skillnader mellan barnens preferenser för 

lämplig ljudstyrka.  

Testningen inleddes med ett test av förmåga att uppfatta musikaliska tonhöjdsskillnader. Det 

finns barn och vuxna med CI som uppfattar halvtoner (Mareefvand et al., 2013; Hsiao & 

Gfeller, 2012) vilket motiverade att testet hade en halvton som minsta intervallskillnad. 

Barnet uppmanades att säga om den sista tonen i en sekvens av tre toner var lika eller olika 

jämfört med de två föregående tonerna. Metoden hade valts utifrån inspiration från Geoff 

Plant, teknisk audiolog med lång erfarenhet av musikträning för personer med CI (Plant, 

2014).  Ett demonstrationsexempel spelades; skillnaden mellan C1-CI-A1, det vill säga 

mellan frekvenserna 262 Hz och 444 Hz, och vid behov fick barnen hjälp med det korrekta 

svaret. Sedan inleddes testningen. Fyra tonhöjdsintervall med utgångspunkt från ettstrukna C 

(262 Hz) spelades. Intervallen bestod av tonerna: (a) prim–kvart (olika), C1-C1-F1, (b) prim–

prim (lika), C1-C1-C1, (c) prim–sekund (olika), C1-C1-D1 samt (d) prim–liten sekund 

(olika), C1-C1-Db1. Tonhöjdsintervallen förekom två gånger i randomiserad ordning vilket 

innebär att test–retest genomfördes vid samma testtillfälle. Testproceduren fanns nedskriven i 

ett testformulär för att instruktionen skulle bli enhetlig. Svaren summerades för hand i 

formuläret med maxpoäng 8. 

 

Vid identifikation av barnsångsmelodier spelades melodierna i randomiserad ordning, 

bestämd på förhand via kast med tärning och nedtecknad i testprotokoll. Melodierna spelades 

i två betingelser: först utan bilder (UB) sedan med bilder (MB). Barnen fick lyssna på en 

melodi i taget och uppmuntrades att svara efter bästa förmåga. De fick ingen information om 



  

 

13 
 

vilken melodi som spelats. Barnen fick en poäng om de kunde sjunga sången med korrekta 

ord eller namnge melodin korrekt. I betingelsen MB visades bilder som var tänkta att 

underlätta för barnet att associera till meloditexten. En ”distraktor” (bild av en spindel) fanns 

med för att minska chansen att barnet slumpmässigt skulle ge ett korrekt svar. Det innebar att 

fem melodier spelades men sex bilder visades. Bilder av en snigel (för att associera till ”Lilla 

snigel”), en stjärna (”Blinka lilla stjärna), en födelsedagstårta (”Ja må hen leva”), en björn 

(”Björnen sover”), ett får (”Bä bä vita lamm”) samt distraktorbilden av en spindel (”Imse 

vimse spindel”, en melodi som dock inte förekom i meloditestet). Barnen fick i uppgift att 

antingen peka på en bild som passade ihop med melodin eller svara med sångens namn. 

Melodierna spelades i samma randomiserade testordning som i betingelsen UB.  Svaren 

summerades för hand i ett testformulär med maxpoäng 5. 

Slutligen genomfördes en semistrukturerad intervju med ett antal frågor relaterade till musik 

och musiklyssnande. (Se bilaga 1). Testledaren läste upp frågorna för barnet, och barnets svar 

noterades för hand i ett intervjuformulär: antingen ortografiskt eller i form av en kort 

sammanfattning om barnen var mångordiga. Total tid för undersökningen var ca 15–20 

minuter.   

3.4. Metodkritik 

Prövning av test–retest innebär enligt Borg och Westerlund (2012) en värdering av stabiliteten 

över tid. Om en individ ger samma svar den första respektive andra gången en uppgift utförs 

är den interna reliabiliteten hög. Enligt Streiner och Norman (2003) är ett vanligt tidsintervall 

för test–retest ca 2–14 dagar efter det första testtillfället. Det var sålunda en svaghet i studien 

att svaren gavs vid samma tillfälle. Det kan innebära att en person minns sitt svar, och svarar 

likadant ännu en gång utan att ifrågasätta sitt tidigare svar (Streiner & Norman, 2003).  

3.5. Etiska aspekter 

Studien upplevdes i de flesta fall som rolig av barnen. Barnen har inte utsatts för några 

emotionella eller fysiska risker i samband med studien. Testet pågick i 15–20 minuter och 

blev därmed inte så betungande för barnen. Om man inte kan höra skillnad på de toner och 

melodier som spelas och ändå förväntas ge ett svar, kan uppgiften upplevas som svår eller 

jobbig. Därför var det en fördel att föräldrar till barn med CI var närvarande när testet gjordes, 

och att barnen kunde dela erfarenheten med sina föräldrar. Barn med NH kände inte 

testledaren innan testningen, men att barnen befann sig på sin skola och att klasslärare samt 

fritidspersonal var i närheten när barnen testades bedöms ha underlättat situationen för dem. 

3.6. Statistisk analys 

Resultatet har sammanställts i Excel samt Statistical Package of Social Sciences (SPSS), 

version 21.0. Datanivån befinner sig på ordinalskalenivå vilket innebär att främst icke-

parametriska jämförelser gjorts. Oberoende variabel var hörsel, CI/NH,  och 

beroendevariabler var resultat på tonhöjdstest och meloditest. Analyserna av tonhöjdstest 

omfattade beräkning av kappakoefficient, prövning med Mann–Whitney U-test gör 

gruppjämförelser samt Spearmans rangkorrelation för korrelation mellan CI-gruppen och NH-

gruppen av resultat i tonhöjdstest och meloditest. Effektstyrkan (ES) har beräknats med 

Cohens d. Deskriptiv sammanställning har gjorts beträffande resultat från semistrukturerade 

intervjuer.  
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4. RESULTAT 

Resultat från diskrimination av musikaliska tonhöjdsintervall visade att barn med CI samt 

barn med NH hade mycket god förmåga att diskriminera tonhöjdsskillnader. Medianvärdet 

var en poäng under maxnivån för barn med CI (=7/8 poäng), och identisk med maxpoängen 

för barn med NH (=8/8 poäng). Överensstämmelse mellan test–retest var 0,84 för barn med 

CI samt 0,94 för barn med NH. Enligt Altman (1991) innebär värden inom nivåerna 0,81–

1,00 mycket god överensstämmelse mellan test–retest, vilket innebar att den interna 

reliabiliteten var hög.  

Meloditestet utfördes i två betingelser: utan bild (UB) samt med bild (MB). Nedan följer 

resultat av antal identifierade melodier för meloditest i betingelserna utan bilder (UB) samt 

med bilder (MB) för barn med CI (n=23) och barn med NH (n=27). 

 

Figur 1. Stapeldiagrammet visar identifierade melodier i relativ frekvens. Barn med CI identifierade 11 % och 

barn med NH 52 % av melodierna i meloditest utan stöd av bilder (UB). Barn med NH identifierade 30 % och 

barn med NH 83 % av melodierna med stöd av bilder (MB). Mel = melodier. Barn med CI (n = 23), barn med 

NH (n = 27). 
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Figur 2a). Här redovisas antal identifierade melodier för meloditest utan bilder (UB). Barn med CI (n=23). 14 

barn kunde inte identifiera någon melodi, 5 barn klarade 1 melodi och 4 barn 2 melodier. Figur 2b) visar 

motsvarande resultat hos barn med NH (n=27). 3 barn kunde inte identifiera någon melodi, 6 barn 1 melodi, 2 

barn 2 melodier, 7 barn 3 melodier, 5 barn 4 melodier samt 4 barn alla 5 melodierna. 

 

Figur 3a) visar antal identifierade bilder i meloditest med bilder (MB). Barn med CI (n=23). 6 barn kunde inte 

identifiera någon melodi, 8 barn 1 melodi, 4 barn 2 melodier, 2 barn kunde identifiera 3 melodier, 2 barn 4 

melodier och 1 barn klarade 5 melodier. Figur 3b) visar motsvarande resultat hos barn med NH (n=27). 5 barn 

identifierade 2 melodier, 2 barn 3 melodier, 4 barn 4 melodier och 16 barn 5 melodier.  

Tabell 5. Antal barn med CI (n = 23) som kunde identifiera de olika melodierna (= mel) i betingelserna utan bild 

= UB respektive med bild = MB.  Mdn = median.  

Barn med 

CI 

 

 Bä bä 

vita lamm 

Björnen 

sover 

Blinka 

lilla 

stjärna 

Lilla 

snigel  

Ja må hen 

leva 

Summa Mdn 

 Mel UB 3 - 9 1 - 13 0 

 Mel MB 5 5 13 7 5 35 1 
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Tabell 5 visar vilka melodier som barn med CI kunde identifiera i absoluta tal. Utan bild var 

”Blinka lilla stjärna” lättast (9 barn). ”Bä bä vita lamm” klarades av 3 barn och ”Lilla snigel” 

kunde 1 barn identifiera. Inget barn klarade att känna igen ”Björnen sover” samt ”Ja må hen 

leva”. Medianen var 0 för barn med CI i meloditest UB. Med stöd av bilder identifierades 

”Blinka lilla stjärna” av 13 barn och ”Lilla snigel” av 7 barn. ”Bä bä vita lamm”, ”Björnen 

sover” och ”Ja må hen leva” identifierades av 5 barn vardera. Medianen var 1 för barn med CI 

i meloditest MB.  

Tabell 6. Antal barn med NH (n = 27) som kunde identifiera de olika melodierna (= mel) i betingelserna utan 

bild = UB respektive med bild = MB.  Mdn = median. 

Barn med 

NH 

 

 Bä bä 

vita lamm 

Björnen 

sover 

Blinka 

lilla 

stjärna 

Lilla 

snigel 

  

Ja må hen 

leva 

Summa Mdn 

 Mel UB 17 7 19 12 16 71 1 

 Mel MB 21 22 22 22 25 112 5 

Tabell 6 visar vilka melodier som barn med NH kunde identifiera i absoluta tal. Utan bild var 

”Blinka lilla stjärna” lättast (19 barn). ”Bä bä vita lamm” identifierades av 17 barn, ”Ja må 

hen leva” av 16 barn, ”Lilla snigel” av 12 barn medan ”Björnen sover” totalt sett var svårast 

och den kunde 7 barn identifiera. Medianen var 1 för barn med NH i meloditest UB. Med stöd 

av bilder var ”Ja må hen leva” lättast att identifiera (25 barn). Därefter följde ”Björnen sover”, 

”Blinka lilla stjärna”, ”Lilla snigel” som 22 barn identifierade medan 21 barn kunde 

identifiera ”Bä bä vita lamm”. Medianen var 5 för barn med NH i meloditest MB.  

Beräkning med Spearmans rangkorrelation av korrelation mellan tonhöjdsdiskrimination och 

meloditest i två betingelser visade inget tydligt samband för barn med CI. Prövning med 

Mann–Whitney U-test för barn med CI visade ingen statistisk signifikans. Spearmans 

rangkorrelation visade däremot signifikans för barn med NH beträffande korrelation mellan 

tonhöjdsdiskrimination– meloditest i två betingelser (r = 0,54; n = 27; p = 0,01, 2-svansad 

prövning). Korrelationsanalysen mellan tonhöjdstest och meloditest visade inga statistiskt 

signifikanta samband vid jämförelse mellan CI-gruppen och NH-gruppen. 

Effektstyrka (ES) mätt i Cohens d visade mycket stor skillnad mellan grupperna (Borg & 

Westerlund, 2012). Meloditest utan bilder (UB), d = 1,2 samt meloditest med bilder (MB), d = 

2,19. Vid användning av Fergusons (2009) värden motsvarar Cohens d för meloditest UB 

”moderat” ES och meloditest MB ett värde mellan ”moderat” och ”stark” ES. 

 

Resultat från barnens erfarenheter av musik  

Resultat från de semistrukturerade intervjuerna med barnen har sammanställts nedan.  
 

Tabell 7. Deskriptiv sammanställning av intervjusvar från barn med CI (n = 22, 1 bortfall) samt barn med NH      

(n = 26, 1 bortfall). 

 CI antal (relativ frekvens) NH antal (relativ frekvens) 

Tycker du om att lyssna på musik? 

Ja 17 (77 %) Ja 26 (100 %) 

Nej  3 (14 %) Nej 0 

Ibland 2 (9 %) Ibland 0 

Hur ofta lyssnar du på musik? 
Varje dag 8 (36 %) Varje dag 11 (42 %) 

Ibland 14 (64 %) Ibland 15 (58 %) 
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Har du någon favoritartist? 

Ja 17 (77 %) Ja 17 (65 %) 

Nej 5 (23 %) Nej 8 (31 %) 

Vet ej 0 Vet ej 1 (4 %) 

Har du någon favoritlåt? 

Ja 19 (86 %) Ja 19 (74 %) 

Nej 1 (5 %) Nej 5 (19 %) 

Vet ej 2 (9 %) Vet ej 1 (4 %) 

Om du har en favoritlåt, tror du att du 

kan känna igen den när den spelas? 

Ja 16 (73 %) Ja 21 (81 %) 

Nej 2 (9 %) Nej 0 

Vet ej 4 (18 %) Vet ej 3 (12 %) 

Tabell 7 anger svar både i absoluta tal samt i relativ frekvens. I analys av semistrukturerade 

intervjuer som sammanställts ovan framgår bland annat att 17 (77 %) barn med CI och 100 % 

av barn med NH tyckte om att lyssna på musik. Tre barn med CI (14 %) svarade ”nej” på 

frågan, och 2 barn (9 %) svarade ”ibland”. 8 (36 %) av barn med CI uppgav att de lyssnade på 

musik varje dag, och 14 barn (64 %) svarade ”ibland”. För barn med NH svarade 11 barn (42 

%) av de lyssnade på musik varje dag, och 15 barn (58 %) svarade ”ibland”. 17 (77 %) av 

barn med CI hade en favoritartist, och 19 (86 %) hade en favoritlåt, och för barn med NH var 

siffrorna något lägre. I denna grupp hade 17 barn med NH (65 %) en favoritartist och 19 barn 

(74 %) en favoritlåt. Vidare trodde 16 (70 %) av barn med CI och 21 (81 %) av barn med NH 

att de skulle känna igen sin favoritlåt om de fick höra den spelas. Både för barn med CI samt 

barn med NH finns ett bortfall i grupperna.  

5. DISKUSSION 

Syftet med föreliggande arbete var att undersöka förmågan till tonhöjdsdiskrimination och 

melodiigenkänning hos 5–8-åriga barn med bilaterala CI jämfört med barn med NH. 

Dessutom undersöktes barnens erfarenheter av musik genom en semistrukturerad intervju.  

Resultatet visade att både barn med CI och barn med NH hade mycket god förmåga att 

diskriminera tonhöjdsintervall. Beräkning av kappa med Cohens d visade hög intern 

reliabilitet för test–retest för barn med CI och barn med NH vilket innebär att 

överensstämmelsen mellan svaren var mycket hög även om slumpen hade något större 

inverkan för barn med CI. Resultatet av melodiidentifikationstest visade att barn med CI 

kunde identifiera 11 % och barn med NH 52 % av de melodier som spelades utan stöd av 

bilder (UB). När melodierna spelades tillsammans med bilder (MB), kunde barn med CI 

identifiera 30 % och barn med NH 83 % av melodierna. ”Blinka lilla stjärna” var 

sammantaget den melodi som var lättast för bägge barngrupperna att identifiera. Skillnaderna 

mellan grupperna var måttlig till stark enligt Cohens d. Resultat från de seminstrukturerade 

intervjuerna visade att 77 % av barnen med CI och 100 % av barn med NH tycker om att 

lyssna på musik. I intervjuerna framkom också att barn med CI ofta lyssnar på musik och att 

flera barn kan namnge olika favoritartister och favoritlåtar. Flera barn med CI angav att de 

inte tyckte om när musik spelades med hög volym. Sammantaget visar resultat från 

intervjuerna att mer än tre fjärdedelar av de barn med CI som ingick i studien ofta lyssnar på 

musik och uppskattar musik. 

5.1. Resultatdiskussion 

Resultatet i meloditest UB samt MB visade stora skillnader mellan barn med CI och barn med 

NH beträffande förmåga att identifiera melodier såväl utan som med bildstöd vilket ligger i 
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linje med tidigare presenterad forskning (Gfeller et al., 2005; Limb & Roy, 2014; Volkova et 

al., 2014). De barn med CI som deltog i studien hade goda förutsättningar med bilateral CI-

operation vid tidig ålder och inga identifierade funktionsnedsättningar, men 

melodiidentifikation ställer höga krav på CI-hörseln. Barnen klarade endast att känna igen 

drygt 10 % av de melodier som spelades utan förhandsinformation eller bildstöd. När bilder 

visades kunde barnen sannolikt associera till sångtexten, vilket tillsammans med rytmen i 

melodin underlättade möjligheten att identifiera melodierna. Liknande resultat visas i en 

studie av Bartov och Most (2014), där skillnaden i resultat mellan melodiidentifikation utan 

samt med text beskrivs som hisnande stor för barn med CI. Rytmens betydelse för 

identifikation av melodier är stor vilket visade sig även i denna studie. När barnen kunde 

associera till sångtexten blev melodierna möjliga att känna igen. Det visas också för barn med 

NH som hade betydligt bättre resultat med bildstöd. Föreliggande studie visade att alla barn – 

oavsett hörselnedsättning eller ej – hade stor nytta av bilderna för att kunna identifiera 

melodierna. Det var ett mycket intressant fynd, eftersom man skulle kunna anta att rytmen 

”borde” betyda ännu mer för barn med CI eftersom CI-hörseln ger begränsad information om 

tonhöjdsskillnader (Limb & Roy, 2014).  

Meloditestet var svårt för båda barngrupperna utan bildstöd. En invändning mot validiteten i 

studien gäller val av barnsångsmelodier. Om man inte har hört en melodi kan man inte 

förväntas känna igen den, oavsett hur musikalisk man är. De melodier som användes i testet 

kan ha förekommit alltför sällan i barnens liv. Barn som är födda i slutet av 2000-talet kan 

vara vana vid att exempelvis ”Bä bä vita lamm” framförts i olika rytmiserade varianter, vilket 

kan ha gjort den ursprungliga melodin svårare att identifiera. ”Blinka lilla stjärna” var den 

melodi som barnen sammantaget hade lättast att identifiera. I bl.a. Bartov och Most (2014) 

och Nakata et al. (2005) har föräldrar uppgivit vilka sånger barnen kan, och sedan har urvalet 

av melodier till studien gjorts utifrån denna förhandsinformation. I innevarande studie har 

föräldrarna tillfrågats om de sjungit barnsånger, men inte vilka sånger de sjungit (se tabell 4). 

I pilotstudien (Östlund, 2009) fick föräldrarna retrospektivt ange om de sjungit de specifika 

melodier som ingick i testet, men resultatet blev inte tillförlitligt. Alla barn (CI/NH) har 

vistats inom svensk barnomsorg vilket tas som en försäkran om att de bör ha hört de melodier 

som ingick i testet. När det gäller urvalet av melodier är det en brist att inte ”Imse vimse 

spindel” fanns med i meloditestet. Melodin brukar vara en favorit hos många barnfamiljer, 

och skulle således haft en given plats i detta studien.   

Hur många gånger man hört en melodi, och hur mycket sång och musik som förekommit i 

barnens liv har betydelse för resultatet. Några föräldrar till barn med CI har angivit att de inte 

sjungit sånger med sitt barn, och några att de sjungit lite. Alla föräldrar till barn med NH 

svarade däremot ja på frågan om de sjungit för sitt barn. Det förefaller alltså vara så att 

föräldrar till barn med CI sjungit sånger i mindre omfattning än föräldrar till NH barn (även 

om man inte kan vara säker på hur frågorna besvarats och vad ”lite” betyder för olika 

människor).  Det är i så fall något som behöver förändras. Det blir extra motiverat eftersom 

barnens CI-hörsel har begränsningar. Föräldrar bör få kännedom om de eventuella 

transfereffekter som finns mellan sång och aktivt musikutövande och perception samt 

produktion av talat språk. Resultaten i studien indikerar att det kanske borde vara ännu mer 

fokus på sång och musik i interventionsinsatser för barn med CI. Olszewski (2005) skrev ”a 

hearing loss in childhood (whether pre– or postlingual) appears to reduce opportunities for 

initial or repeated exposure to songs commonly known within the culture, which can in turn 

reduce the strength of mental representations and the ability to recall melodies based only on 

pitch and rhythmic information” (s 135). 
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Strukturerad musikträning förbättrar förmågan att tolka talade yttranden (Kraus & 

Chandrasekaran, 2010; Patel, 2011), och enligt Patel (2011) sker positiva transfereffekter 

mellan musik och språk vid musikträning. Det finns också forskning som visar att personer 

som talar tonspråk klarar musiktester bättre än personer som inte talar tonspråk (Bidelman et 

al., 2013). Svenska och norska är de enda tonaccentspråken som finns i Europa (Elert, 1970). 

Det innebär att tonaccenten är distinktiv i ordpar som ánden-ànden. En intressant 

frågeställning är om det kan vara en fördel för musikprocessandet hos svenska barn med CI 

att de tonaccenter som finns i svenskan gör att barnen konfronteras med dessa för hörseln och 

hjärnan så krävande prosodiska och distinktiva kontraster?  Det finns studier som visar att 

personer med NH och musikutbildning klarar att uppfatta tal i buller bättre än personer med 

NH utan musikalisk träning (Strait et al., 2012). Kraus och Chandrasekaran (2010) angav 

också att musikträning, i betydelsen aktivt musikutövande, kan ge ökad möjlighet att förbise 

och undertrycka irrelevant information. Om strukturerad musikträning skulle kunna ha en 

potential att i viss mån underlätta taluppfattning i krävande lyssningssituationer för barn med 

hörselnedsättning vore det positivt. Detta är dock ett i hög grad outforskat område.  

Resultat från intervjuerna visade bland annat att majoriteten av barn med CI svarade att de 

tyckte om att lyssna på musik, och att många barn med CI kunde nämna olika artister samt 

favoritlåtar. Citaten från barn med CI och barn med NH är påfallande lika och visar att barnen 

tyckte att musik var något roligt. Å andra sidan fanns det vissa skillnader mellan de två 

barngrupperna. Alla barn med NH svarade “ja” på den inledande frågan om de tyckte om att 

lyssna på musik, medan tre fjärdedelar av barn med CI (17/22 barn) sa samma sak. 3/22 barn 

med CI svarade däremot “nej” och 2/22 svarade “ibland” på frågan. CI har begränsningar när 

det gäller att förmedla spektral ljudinformation (Limb & Roy, 2014), men resultatet från 

intervjuerna med barn med CI visar att CI-hörseln har varit tillräcklig för att ge flera av de 

barn som medverkar i studien ett intresse för musik. Dessa barn motsäger således det som 

Looi et al (2012) påstod, nämligen att “the goal of music enjoyment may seem unreachable (s 

13). Det bör säga en del både om CI samt om den kapacitet som uppväxande barns hjärnor 

har. 

5.2. Metoddiskussion 

Barnens förmåga att diskriminera mellan olika tonhöjdsintervall visade högt resultat i bägge 

barngrupperna. I Terwee et al. (2007) påtalas att om 15 % av deltagarna ligger inom den 

lägsta eller högsta poängskalan uppstår golv– och takeffekter. För tonhöjdstestet uppstod 

takeffekter vilket enligt Terwee et al. (2007) innebär att innehållsvaliditeten begränsas. 

Reliabiliteten reduceras när deltagare med maxpoäng inte kan skiljas från varandra. 

Tonhöjdstestet hade kunnat konstrueras på ett annat sätt. Om barnen hade fått avgöra om en 

musikalisk skala ”stiger” eller ”faller”i tonhöjd (vilket bland annat föreslogs i McDermott, 

2004), skulle testet gett mer information om tonhöjdsuppfattningen. Å andra sidan skulle 

uppgiften blivit svårare. De yngsta barnen i studien var i 5–årsåldern, och för dem skulle det 

sannolikt varit krävande att avgöra om en skala ”faller” eller ”stiger” jämfört med om tonerna 

var lika–olika. Att tonhöjdsintervallen spelades två gånger var dock en fördel eftersom det 

möjliggjorde analys av test–retest. Eftersom takeffekter uppkom i tonhöjdstestet var det inte 

möjligt att bedöma om skillnaden mellan barngrupperna var statistiskt signifikant.  

Korrelationsanalysen visade inga signifikanta samband för meloditestet utan och med bilder 

för barn med CI och barn med NH. Det finns en skillnad i medelvärde mellan barngrupperna, 

men att den inte syns vid korrelationsprövning kan enligt Borg och Westerlund (2012) hänga 
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samman med stickprovsstorleken i grupperna. Enligt Streiner (2002) samt Borg och 

Westerlund (2012) kan det finnas en effekt, men att grupperna varit för små för att skillnaden 

ska kunna påvisas. För att öka skillnaderna mellan grupperna används ibland ett 

tillvägagångssätt som innebär att extremvärden, så kallade ”outliers” exkluderas. Det finns i 

föreliggande studie några mätvärden i datainsamlingen som avviker från gruppernas 

medelvärde, men dessa värden har inte exkluderats utan inkluderats i resultatet. Enligt Borg 

och Westerlund (2012) finns det fördelar med att behålla värden som inte är felinmatade, men 

som av en slump varierat relativt mycket från gruppens medelvärde. 

Sammanfattningsvis kan det goda resultatet för barn med CI i tonhöjdstestet inte styrka den 

riktade hypotesen i studien. Det fanns en skillnad i resultat mellan barngrupperna men den var 

liten. Det är positivt eftersom det visar att barn med CI som grupp hade mycket god förmåga 

att uppfatta de toner som spelades. När det gäller resultat från meloditest utan samt med bilder 

visade analys av effektstyrka att skillnaden i medelvärde mellan barn med CI och barn med 

NH var moderat till stor. Enligt Ferguson (2009) bör resultatet tolkas med försiktighet 

eftersom effektstyrka är ett tveksamt mått att använda på ordinaldata, men resultatet i 

meloditestet tyder på att den riktade hypotesen i studien kan styrkas. 

5.3. Kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning 

I Limb och Roy (2014), uttrycks en förhoppning om att framtida teknikutveckling av CI, i 

kombination med fokuserade musikträningsprogram, kommer att innebära förbättrad 

perception av musik hos barn med CI. Det är en förhoppning som delas av oss alla. Arbetet 

med uppsatsen har väckt flera tankar om fortsatt forskning. Dels vore det intressant att göra en 

uppföljande mätning av melodiidentifikationsförmågan. En longitudinell uppföljning med två 

eller ännu fler mättillfällen skulle göra resultatet mer tillförlitligt. Det kanske blir svårt att nå 

gruppen barn med NH, men att återigen testa de barn med CI som medverkat i studien vore 

kanske möjligt att göra eftersom barnen regelbundet återkommer till CI-sektionen på 

Karolinska. Uppföljning av barnens talspråksförmåga har kontinuerligt gjorts med olika 

språktester vid CI-sektionen, och det vore således intressant att göra en jämförelse mellan 

barnens testresultat på språktester och resultat på melodiigenkänningstest. Det skulle 

eventuellt kunna genomföras som en retrospektiv sambandsstudie. Det vore också intressant 

att förändra metodiken i meloditestet. Man skulle exempelvis kunna göra inspelningar av 

melodier som spelas i olika oktaver (det vill säga spelas i lägre respektive högre 

tonhöjdsintervall) för att se om det skulle innebära skillnader för CI-gruppens förmåga att 

identifiera melodierna. Interventionsstudier, där barn med CI får uppleva musik och sång samt 

träna förmågan att uppfatta relevanta musikaliska aspekter såsom att höra 

tonhöjdsskillnader/identifiera instrument och melodier vore önskvärda att genomföra. 

Förhoppningsvis skulle interventionsstudier även kunna bidra till ett ökat musikintresse och 

bättre självförtroende i musikaliska sammanhang för gruppen barn med CI.  

 

6. TACK 

Nu är det dags att säga tack! Jag är glad och tacksam över min familj och andra nära och kära 

i mitt liv. Men här vill jag i första hand tacka alla barn som deltagit i undersökningen. Jag vill 

även tacka mina kloka arbetskamrater på CI-sektionen och min handledare Kerstin. Tack till 
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musikpedagog Andreas som hjälpte mig att göra inspelningar. Och Julie: utan din hjälp med 

datorprogrammet SPSS hade jag aldrig klarat detta. Du var villig att erbjuda vanligtvis 

dyrköpta gåvor alldeles gratis: din tid och ditt engagemang. Ditt motto var: ”vi gör det här 

med SPSS tillsammans!” Att göra korrelationsberäkningar kan vara riktigt trivsamt, i alla fall 

när Julie är med. Jag vill också tacka Hampus för fantastisk hjälp med tabeller, rubrikmallar 

och annat. Dessutom vill jag nämna Tysta skolan som bidragit med fondmedel till studien. 

Under de år jag arbetat med CI har träffarna med alla finurliga och underbara barn varit en 

stor förmån. Här följer några funderingar från barnen: 

”När jag var barn hade jag bara öronen, inga hörapparater”. 

 

Konstiga ja- och nej-frågor i språktestet (”Kan mikroskop förstora?”) besvaras med upphöjt 

lugn av ett barn som säger ”nää, bara för att man stoppar in en mikro i ett skåp så blir den 

väl inte större?!”. 

”Det skulle vara så roligt att veta hur det låter i verkligheten, om man kunde höra utan CI”.  

Ett barn vill höra ett ord flera gånger och tycker det är svårt att uppfatta ordet tydligt och 

säger: ”SKRIV NER ordet så hör jag hur det låter”.  

Föräldrarna tror att det är något fel på CI när dottern inte hör vad de säger. Då säger hon 

bestämt ”neej, det är inte hörisarna som inte funkar, det är VILLET som inte funkar!” 

En treåring får göra meloditestet:”det här är JÄTTEPUSSELSVÅRT!” 
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8. ARTIKEL 

Så kan det låta  

Tonhöjdstest, melodiigenkänning och intervjuer av barn med 
bilaterala cochleaimplantat 

ABSTRACT. Children with cochlear implants (CI) have difficulty perceiving pitch differences, 

which contributes to poor melodic perception. Aims/Methods. This study investigated how 

children with bilateral CIs (n = 23, M = 6,9 years) and children with normal hearing (NH) (n = 27, 

M = 7,2 years) were able to discriminate pitch intervals with a semitone as the smallest difference, 

and recognize melodies presented without lyrics in two conditions: as a melody and as a melody 

combined with pictures. An interview related to music was also conducted. Results. Children with 

bilateral CIs achieved very high scores on the pitch discrimination task. Children with NH 

surpassed the children with bilateral CIs at identifying songs without pictures (children with CIs 

11%, NH 52%) and together with pictures (CIs 30%, NH 83%).  Measurement of effect size 

showed moderate to strong differences between children with CIs/NH. The interview findings 

showed positive attitudes towards music, with 77% of the children with CIs (versus 100% of 

children with NH) saying they enjoyed listening to music, had favourite artists and favourite 

songs. Conclusion. Children with CIs demonstrated a very good ability to discriminate pitch 

differences, but scored low on melody recognition tasks. The results confirm that melody 

recognition is demanding for children with CIs. In spite of the difficulty CIs have transmitting 

musical information, these children with CIs as a group have developed positive attitudes towards 

music. This finding suggests the potential capacity of CIs in relationship to music, but even more 

the potential capacity of growing children’s brains.     

Key words: Cochlear implants, children, music, pitch differences, melody recognition, interviews.  

INTRODUKTION 

Barn som föds döva kan behandlas med cochleaimplantat (CI). CI är ett inopererat 

hörselhjälpmedel som gör det möjligt för barn med sensorineural hörselnedsättning att 

utveckla hörselförmåga och talat språk (Peterson et al., 2010). Barnets kronologiska ålder vid 

CI-operation är en viktig faktor för resultatet (Kral & Sharma 2011; Peterson et al., 2010). 

Tidig CI-operation från ca 5-6 månaders ålder innebär hörselstimulans under en period då 

hjärnans plasticitet är hög (Sharma et al., 2013), och ytterst receptiv för auditiv och talspråklig 

stimulans (Houston & Miyamoto, 2010; Kral & Sharma, 2011). I Sverige har barn fått 

bilaterala CI sedan mitten av 2000-talet (Karltorp, 2013), vilket bland annat innebär möjlighet 

till riktningshörsel samt förbättrad hörsel i buller (Asp, 2015). Barn som fått CI innan 2,5 - 3 

års ålder kan uppnå nästan jämförbara resultat på talspråkstester som barn med normal hörsel 

(NH) (Ching et al, 2014; Houston & Miyamoto, 2010; Karltorp, 2013; Löfkvist, 2014). 

Gruppen barn med CI är dock heterogen, och andelen barn som har andra tilläggsdiagnoser är 

högre än hos barn med NH (Peterson et al., 2010). 

Musik är något som tillför glädje i livet, och musik har ofta stor betydelse för barn och vuxna 

med NH (Gfeller et al. 2005; Kraus & Chandrasekaran, 2010). Däremot är målsättningen med 

CI i första hand inriktad på talspråk (McDermott, 2004), och CI har avsevärda begränsningar 
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beträffande möjligheten att förmedla spektral ljudinformation (Limb & Roy, 2014; Hopyan et 

al., 2014). En konsekvens av detta blir att personer med CI ofta har svårigheter att uppfatta 

tonhöjdsförändringar och melodier (Gfeller et al., 2012; Vongpaisal et al., 2006). Barn och 

vuxna med CI har dock nästan lika god förmåga som personer med NH att uppfatta rytm i 

musik (Drennan & Rubenstein, 2008; Gfeller et al., 2005; Kong et al., 2004; Leal et al., 

2003). 

 

Tonhöjd är en av de mest fundamentala aspekterna av musik parallellt med bland annat 

harmonik, rytm, varierande grad av ljudstyrka samt pauser (Limb & Roy, 2014; McDermott, 

2004). För att känna igen en melodi krävs en förmåga att uppfatta i vilken riktning tonhöjden 

förändras samt att kunna höra hur stor skillnaden är (McDermott, 2004; Vongpaisal et al. 

2006). Svårigheten att uppfatta skillnader i tonhöjd för personer med CI får således stor 

inverkan på förmågan att identifiera melodier som spelas utan stöd av text (Bartov & Most, 

2014; Hsiao & Gfeller, 2012; Nimmons et al., 2008; See et al., 2013). I en studie av 

Olszewski et al. (2005) klarade prelingualt döva barn med unilaterala CI att uppfatta 40 % av 

de barnsångsmelodier som spelades med stöd av bilder jämfört med 96 % i NH-gruppen.  

 

Det finns ännu inte så många studier kring barn med bilaterala CI i relation till musik. 

Volkova et al. (2014) har studerat barn med bilaterala CI och barn med NH utifrån förmågan 

att uppfatta prosodiska kontraster samt pianoackord som spelades i dur eller moll. Barn med 

bilaterala CI kunde identifiera glädje och sorg samt dur och moll bättre än slumpen, men 

deras resultat var signifikant sämre än barns med NH. Barn med bimodala hörselhjälpmedel, 

vilket innebär konventionell hörapparat på ett öra och CI på det andra örat, klarade 

musiktester bättre än barn med uni– och bilaterala CI enligt Hopyan et al. (2012). Bartov och 

Most (2014) har jämfört melodiigenkänning hos barn med uni– och bilaterala CI samt barn 

med NH. Där visade det sig att barn med NH klarade testerna bäst, och barn med bimodal 

hörsel fick bättre resultat än barn med bilaterala CI. Inga signifikanta skillnader i resultat 

mellan barn med unilaterala och bilaterala CI kunde konstateras. 

 

Enligt Kraus och Chandrasekaran (2010) kan strukturerad musikträning innebära specifika 

fördelar för barn med hörselnedsättning, eftersom aktivt musikutövande i betydelsen sång 

eller inlärning av ett instrument förbättrar förmågan att detektera, sekvensera och tolka talade 

yttranden.  Musikträning ger dessutom förbättrad möjlighet att förbise irrelevant auditiv 

information. Enligt Torppa (2014) kan sång leda till förbättrad koncentrationsförmåga  

förutom förbättrad auditiv perception. Aktivt musikutövande kräver hög grad av precision i 

lyssnandet vilket sannolikt är positivt för kodning av akustiska särdrag i språkinlärningen 

(Besson, 2011; Kraus & Chandrasekaran, 2010; White, 2013). Enligt Bidelman (2013) samt 

Patel (2011) sker positiva transfereffekter mellan reception av musik och språk i kortikala och 

subkortikala delar av hjärnan vid musikutövande. Denna musik-till-språk-transfer kan 

förklaras med att kortikala nätverk i hjärnan delvis överlappar varandra. Således kan 

musikträning för barn med CI ha betydelse för perception av tonhöjd (Chen et al, 2010; Yucel 

et al., 2009) samt för perception av talade yttranden (Kraus & Chandrasekaran, 2010). 

 

Det är inte givet att prestation (exempelvis förmåga att identifiera tonhöjdsskillnader eller 

melodier) och positiva musikaliska upplevelser har ett samband. Många studier om barn med 

CI och musik är enbart inriktade på identifiering av melodier. Med utgångspunkt från detta 

faktum påtalade Looi et al. (2012), att studier om barn med CI och musik i betydligt högre 

grad borde vara inriktade på barnens möjligheter att uppskatta musik. Det finns en studie där 

barn med uni– samt bilaterala CI fått fylla i ett självskattningsformulär med avseende på 
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musiklyssningsvanor och attityder till musik (Veekmans et al., 2009). Barn med unilaterala CI 

rapporterade att de kunde höra rytmen i musiken, medan barn med bilaterala CI uppgav att de 

kunde uppfatta melodi, rytm samt låga och höga frekvenser. Trots detta skriver Looi et al. 

(2012) ”given the aforementioned difficulty that most CI recipients have in perception of 

pitch and timbre, the goal of music enjoyment may seem unreachable”(s. 13). 

 

Sammanfattningsvis visar forskningen att barn med uni– samt bilaterala CI har god förmåga 

att uppfatta rytm i musik, men svårigheter att uppfatta tonhöjdsskillnader och att identifiera 

melodier. Det råder viss tveksamhet om perception av tonhöjd och melodier blir bättre med 

bilaterala CI än unilaterala CI, men det mesta tyder på att barn med bimodal stimulering 

klarar melodiidentifikationstester bättre än barn med CI. Det förefaller även vara så att barn 

med bilaterala CI kan uppfatta fler dimensioner i musiken såsom melodi, höga respektive låga 

frekvenser än barn med unilaterala CI, och att barn med bilaterala CI har mer positiva 

attityder till musik än barn med unilaterala CI.      

Syfte och hypotes 

Syftet är att göra en deskriptiv studie med utgångspunkt från följande frågeställningar.  

 Hur klarar 5–8 åriga barn med bilaterala CI att diskriminera mellan musikaliska 

tonhöjdsintervall i jämförelse med åldersmatchade barn med NH?  

 Hur klarar 5–8-åriga barn med CI att identifiera barnsångsmelodier i olika betingelser, 

utan respektive med stöd av bilder, i jämförelse med barn med NH? 

 Hur beskriver 5–8-åriga barn med bilaterala CI sina erfarenheter av musik i jämförelse 

med barn med NH? 

Baserat på redovisad litteraturöversikt är hypotesen att det kommer att finnas skillnader 

mellan barn med CI och barn med NH beträffande resultat på tonhöjdstest samt förmåga att 

identifiera melodier. Det innebär att nollhypotesen avvisas och alternativhypotesen antas 

(Borg & Westerlund, 2012).  

 

METOD 

Forskningsdesign 

Studiedesignen är kvasi-experimentell och flerfaktoriell (Borg & Westerlund, 2012). Det har 

funnits tydliga inklusionskriterier för de barn med CI som deltar i studien, men det har inte 

varit möjligt att göra en randomisering inom gruppen barn med CI eftersom barngruppen är 

begränsad. Studien är flerfaktoriell eftersom flera frågeställningar belyses.  

 

Urval av deltagare 

Deltagarna omfattade två grupper: 23 barn med bilaterala CI samt 27 barn med NH. Alla 

deltagare hade minst en förälder som var född i Sverige och hade vistats ett antal inom svensk 

förskola. Detta ansåg vara ett betydelsefullt faktum eftersom sång och musik är 

kulturberoende (Gfeller et al., 2005).  

 

Barn med CI, experimentgrupp 

Barnen identifierades efter sökning i en databas vid cochleasektionen på Karolinska 

universitetssjukhuset, Huddinge. Inbjudan att delta i studien skickades till 31 familjer, och 23 

av 31 familjer (74 %) samtyckte till medverkan i studien. De 23 kongenitalt döva barnen med 
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CI var 5:5–8:4 år (M = 81 månader/6:9 år, Mdn = 82 månader/ 6:10 år, SD = 10,4, 

variationsvidd 66 -101 månader), och bestod av 10 flickor och 13 pojkar. 

Inklusionskriterierna för studien var definierade på förhand. Barnen skulle ha fått sitt första CI  

innan 24 månaders ålder och använt CI nr 2 minst ett år innan tidpunkten för studiens 

genomförande. Barnen var heltidsanvändare av CI, kommunicerade med talspråk och var 

integrerade med barn med NH i förskola eller skola. Barnen hade inga identifierade 

funktionsnedsättningar vid tidpunkten för studiens genomförande. Barn med CI testades i 

samband med sitt ordinarie återbesök till cochleasektionen. Barnen hade träffat ingenjör innan 

testningen vilket tas som en försäkran om att CI var väl fungerande. 

 
Tabell 1. Bakgrundskaraktäristik på individuell nivå för barn med CI (n = 23). Förekomst av hörselscreening, 

medelålder (M), medianålder (Mdn) och standardavvikelse (SD) vid CI 1 och 2, CI-fabrikat, diagnos samt 

hörselålder (HÅ), det vill säga den tid som barnet använt CI vid testtillfället. Ålder beräknad i månader (mån). 

Barn Hörsel- 

screening 

Ålder CI 1  

 

Ålder CI 2 

  

Fabrikat Diagnos HÅ vid test 

 

1 Ja 9 27 Med-El Möbius syndrom 72 

2 Ja 8 8 Med-El Hereditär 69 

3 Ja 12 24 Med-El X-linked 70 

4 Ja 9 9 Med-El PKU 86 

5 Nej 12 12 Cochlear CMV 60 

6 Ja 17 34 Med-El Ej klarlagd 47 

7 Ja 12 12 Med-El CX 26 60 

8 Ja 9 21 Med-El Ej klarlagd 60 

9 Ja* 24 36 Med-El CMV 61 

10 Ja 13 13 Med-El Ej klarlagd 72 

11 Ja 9 9 Med-El Ej klarlagd 73 

12 Ja 9 29 Med-El Ej klarlagd 60 

13 Ja* 23 29 Med-El CMV 86 

14 Ja 9 9 Cochlear Ej klarlagd 72 

15 Ja 7 7 Med-El Wardenburg 84 

16 Ja 8 43 Med-El Usher 64 

17 Ja 15 15 Med-El Ej klarlagd 86 

18 Ja 9 27 Med-El Ej klarlagd 61 

19 Ja 11 11 Med-El CX 26 87 

20 Nej 22 22 Med-El Ej klarlagd 59 

21 Ja 7 7 Med-El Ej klarlagd 81 

22 Ja 10 16 Med-El CMV 60 

23 Ja 8 8 Cochlear Hereditär 61 

  M = 11,8 (SD = 5) M = 18,6 (SD = 10,7)   M = 69,1 (SD = 11,3) 

  Mdn = 9 Mdn = 15   Mdn = 69 

*Hörselcreening visade förekomst av hörsel uni- eller bilateralt.  

Barn med NH, kontrollgrupp 

Barn med NH rekryterades från en skola i ett medelklassområde i Storstockholm, och 

matchades så långt det var möjligt med barn med CI. Ett barn med NH rekryterades via ett så 

kallat bekvämlighetsurval, och var barn till en yrkesperson på CI-sektionen. Gruppen bestod 

av barn som var 5:8–8:8 år (M = 86 månader/7:2 år, Mdn = 86 månader/7:2 år, SD = 10,9, 
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variationsvidd 70-105 månader), och bestod av 15 flickor och 12 pojkar. En hörselscreening 

(30 dB HL vid 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz) genomfördes av uppsatsförfattaren EÖ innan 

testningen. Alla barnen reagerade adekvat vid stimuleringen även om förekomst av ensidig 

hörselnedsättning inte går att utesluta.  

 

Bakgrundsinformation från föräldrarna visade att alla barn hade vistats inom svensk förskola 

3–7 år. Den varierande tidsperioden berodde på att vissa föräldrar inkluderade tiden på 

fritidshem i skolan som barnomsorg. För barn med CI var alla mödrar födda i Sverige, en 

pappa var född inom Europa och en pappa utom Europa. För barn med NH var en mamma 

född i ett land inom Europa och två mödrar utom Europa, medan alla pappor var födda i 

Sverige. Föräldrarna gav även information om sin högsta avslutade utbildningsnivå. Barn med 

CI: 22 % av mödrarna till barn med CI hade gymnasieutbildning medan 52 % hade 

högskoleutbildning som omfattade minst två år. 24 % av mödrarna till barn med CI  uppgav 

att de hade annan utbildning. Av fäder till barn med CI uppgav 13 % att de hade 

högstadieutbildning, 30 % gymnasieutbildning, 39 % högskoleutbildning och 17 % annan 

utbildning. Barn med NH: 15 % av mödrarna till barn med NH hade gymnasieutbildning 

medan 85 % hade högskoleutbildning. Av fäder till barn med NH uppgav 2 % att de hade 

högstadieutbildning, 24 % gymnasieutbildning, 69 % högskoleutbildning samt 2 % annan 

utbildning. Bland föräldrar till de NH barnen fanns ett bortfall vilket innebär att föräldrarna 

inte markerat sin högsta utbildningsnivå i bakgrundsinformationen. Således var föräldrar till 

barn med NH generellt mer välutbildade än föräldrarna till barn med CI.  

 

Föräldrarna besvarade också frågan ”Har du sjungit barnsånger för ditt barn under 

uppväxten?”. Barn med CI: 21 mödrar till barn med CI svarade ”ja” och två svarade ”lite”. 16 

fäder till barn med CI svarade ”ja”, 4 svarade ”nej” och 3 ”lite”. Barn med NH: alla mödrar 

(26 stycken, 1 bortfall) samt fäder (25 stycken, 2 bortfall) till barn med NH besvarade frågan 

med ”ja”. Utifrån skriftliga bakgrundsuppgifter om sång i hemmet har föräldrar till barn med 

NH sjungit sånger i större omfattning än föräldrar till barn med CI under småbarnsåren. 

 

Procedur och material 

Testningen omfattade tre delar: förmåga att diskriminera mellan musikaliska 

tonhöjdsintervall, identifikation av barnsångsmelodier utan eller med bilder samt 

genomförande av semistrukturerade intervjuer. 

 

Inspelningar av toner och melodier gjordes på en midi-keyboard kopplad till en dator. 

Ljudkvalitén som valdes benämndes ”grand piano” eftersom denna ljudkvalité bedömdes vara 

tydlig och distinkt av uppsatsförfattaren EÖ.  Enligt Looi och She (2010) och Cheng et al. 

(2013) är piano ett av de lättaste instrumenten för personer med CI att identifiera, vilket 

motiverade val av instrument. Toner och melodier spelades in av uppsatsförfattaren EÖ med 

varierande anslag och tempo men med samma volymstyrka i melodierna. Ett relativt långsamt 

tempo valdes enligt rekommendation från Looi och She (2010).  

 

Antalet inspelade melodier begränsades till fem med tanke på att testet inte skulle ta för lång 

tid att utföra eller kräva alltför stor koncentrationsförmåga hos barnen. De barnsångsmelodier 

som spelades in var ”Ja må hen leva” (D-dur), ”Lilla snigel” (A-dur), ”Blinka lilla stjärna”, 

”Bä bä vita lamm” samt ”Björnen sover” (C-dur). Dessa melodier har tidigare använts i en 

pilotstudie (Östlund, 2009). Beträffande urvalet av sånger har samtal med förskolepersonal 

(A. Hovgård, personlig kommunikation, 2014–11–24) bekräftat att melodierna är vanligt 

förekommande inom svensk förskoleverksamhet. 
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Barn med CI testades på Karolinska universitetssjukhuset. Barn med NH testades på sin skola, 

förutom ett barn med NH som testades på Karolinska. Barnen fick sitta vid ett bord med en 

bärbar Mac-dator med inbyggt ljudkort (Apple Mac Pro) framför sig. Två högtalare (SP-730 

Active Speaker) placerades ca 1 meter från barnet i ungefär 45-graders vinkel. En högtalare 

var placerad till vänster och en till höger för att barnen skulle få ljudinformation till båda 

öronen. Vid testningen fick barnen själva fastställa ljudstyrkan för att uppnå ”lagomnivå”. 

Metoden utfördes enligt rekommendation från SAME, Svenska Audiologiska 

Metodboksgruppen (1990), och anses lämplig att använda när testningen inte sker i 

ljudisolerade mätrum. Högtalarna hade ett steglöst reglage vilket innebar att det inte var 

möjligt att mäta om det fanns någon skillnad mellan barnens preferenser för lämplig 

ljudstyrka. 

 

Diskriminationstest av musikaliska tonhöjdsintervall 

Vissa barn och vuxna med CI kan uppfatta semitoner (Hsiao & Gfeller, 2012; Mareefvand et 

al., 2013) vilket motiverade valet av en semiton som minsta skillnad i studien. Barnet fick i 

uppgift att avgöra om den sista tonen i en sekvens av tre toner var lika eller olika jämfört med 

de föregående tonerna. Fyra tonhöjdsintervall med utgångspunkt från ettstrukna C (262 Hz) 

spelades och bestod av tonerna (a) prim–kvart, (C1-C1-F1), (b) prim–prim, (C1-CI-C1), (c) 

prim–sekund (C1-CI-D1) samt (d) prim–liten sekund (C1-CI-Db1). Tonhöjdsintervallen 

förekom två gånger i randomiserad ordning vilket innebär att test–retest genomfördes vid 

samma testtillfälle. Instruktionerna var nedskrivna i testformuläret för att alla barn skulle få 

enhetlig information. Barnens svar på om intervallen var lika eller olika summerades för hand 

och varierade mellan 0–8 poäng. 

 

Identifikation av barnsångmelodier utan bild (UB) samt med bild (MB) 

Testningen inleddes i betingelsen UB. De fem barnsångsmelodierna spelades i randomiserad 

ordning, bestämd via kast med tärning som gjordes på förhand och fanns noterad i 

testformuläret. Barnen fick lyssna på en melodi i taget, och fick ingen information om vilket 

svar som var korrekt. Testinstruktionerna var nedskrivna i ett formulär och svaren 

summerades för hand. Poängsumman för korrekt antal identifierade melodier varierande 

mellan 0-5 poäng. Melodierna spelades sedan ännu en gång i samma randomiserade ordning 

som tidigare men tillsammans med bilder (MB) för att underlätta associationen till 

meloditexten. Bilder av snigel, stjärna, födelsedagstårta, björn, får samt spindel användes, och 

barnen fick i uppgift att antingen peka på en bild som passade ihop med melodin eller svara 

med sångens namn. En distraktor i form av en bild av en spindel fanns med för att minska 

chansen att barnet slumpmässigt skulle välja korrekt bild.  

 

Semistrukturerad intervju 

Efter tonhöjds- samt meloditestet genomfördes en intervju med ett antal frågor relaterade till 

musik och musiklyssnande. Testledaren läste upp frågorna för barnet, och barnets svar 

noterades för hand. Ibland var det möjligt att notera ord för ord vad barnen sa, men om barnen 

var mångordiga gjordes en sammanfattning av deras svar.  Hela testproceduren tog 15-20 

minuter. 

 

Metodkritik 

En invändning mot validiteten i studien gäller val av melodier. Om man aldrig hört en melodi 

kan man inte förväntas känna igen den, oavsett hur musikalisk man är. I vissa studier har 

föräldrar uppgivit vilka sånger barnen kan, och sedan har urvalet av melodier till studien 
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gjorts utifrån denna förhandsinformation (Bartov & Most, 2014; Nakata et al., 2005). Alla 

barn som deltar i studien har dock vistats inom svensk barnomsorg, vilket gör det sannolikt 

 att barnen hört de melodier som ingick i testet.  

 

Etiska aspekter 

Barnen har inte utsatts för några emotionella eller fysiska risker i samband med studien. 

Testet pågick 15–20 minuter och blev därmed inte så tidsmässigt betungande för barnen. 

Däremot kan en uppgift upplevas som svår eller jobbig om man inte kan höra skillnad på de 

melodier som spelas men ändå förväntas ge ett svar. En fördel var att föräldrarna till barn med 

CI var närvarande vid testningen, vilket gjorde att barnen kunde dela sina erfarenheter med 

föräldrarna. Barn med NH kände inte testledaren innan testningen vilket kan ha försvårat 

situationen för dem. Vid testningen befann de sig dock i en välbekant situation med 

klasslärare samt fritidspersonal i närheten, vilket bör ha underlättat testsituationen för dem. 

 

Statistisk analys 

Resultatet sammanställdes i Excel samt Statistical Package of Social Sciences (SPSS), version 

21.0. Oberoende variabel i undersökningen var hörsel (CI/NH), och beroendevariabel var 

resultat på tonhöjdstest och meloditest. Skalnivån består av ordinaldata, och därför har icke-

parametriska analysmetoder i första hand använts enligt rekommendation från Borg och 

Westerlund (2012). Förutom deskriptiv analys av tonhöjdstestet beräknades även 

kappakoefficienten för överensstämmelse mellan test–retest. För meloditestet utfördes 

deskriptiv analys samt analys av effektstyrka. Dessutom gjordes prövning med Mann–

Whitney U samt Spearmans rangkorrelation för korrelationer mellan CI-gruppen och NH-

gruppen beträffande resultat i tonhöjdstest och meloditest.  

 

Storleken på medelvärdesdifferensen mellan grupperna (CI/NH) för resultat i meloditest 

beräknades med Cohens d. I femte upplagan av APA-manualen (APA-manual, 2003) finns ett 

krav på att man förutom eventuell signifikansprövning bör ange ett storleksmått för skillnaden 

mellan grupper. Effektstyrka (ES), mäts i Cohens d och erbjuder ett standardiserat mått på 

avståndet mellan de medelvärden som erhållits. En fördel är att ES – till skillnad från 

signifikansanalys – inte påverkas av storleken i stickprovsgrupperna (Ferguson, 2009). Ett 

dilemma är dock att ES utgår från medelvärde samt standardavvikelse vid beräkningen. Enligt 

Streiner och Norman (2003) rekommenderas användning av median vid data på 

ordinalskalenivå. Enligt Ferguson (2009) har ES alltmer börjat användas på ordinalskalenivå, 

men resultatet bör tolkas med försiktighet. Deskriptiv analys av intervjuer har utförts, och 

svaren har sorterats utifrån teman. Resultatet gäller just dessa två grupper av barn, och bör 

sålunda inte generaliseras till andra individer (Borg & Westerlund, 2012). 

 

RESULTAT 

Resultat från barn med CI och barn med NH beträffande förmåga att diskriminera musikaliska 

tonhöjdsintervall samt bedömning av intern reliabilitet redovisas nedan. Förmåga att 

identifiera barnsångsmelodier utan samt med bild, korrelationer samt effektstyrka redovisas, 

liksom deskriptiva resultat från semistrukturerade intervjuer.  

Diskrimination av tonhöjdsintervall  

Förmåga att diskriminera musikaliska tonhöjdsintervall gav följande resultat. 
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Tabell 2. Totalpoäng för test av diskrimination av musikaliska tonhöjdsintervall, medelvärde (M), median (Mdn), 

standardavvikelse (SD) samt variationsvid (min–max) för barn med CI (n = 23) och NH (n = 27). Maxpoäng = 8.   

 CI  NH  

M (Mdn) 6,1 (7) 7,6 (8) 

SD (min–max) 1,6 (3–8) 0,9 (5–8) 

Tabell 2 visar att barnen hade mycket god förmåga att diskriminera mellan tonhöjdsintervall. 

Median för barn med NH var identisk med testets maxpoäng, medan median för barn med CI 

var endast 1 poäng under maxpoäng. Spridningen i resultat var större hos barn med CI än hos 

barn med NH. 

Intern reliabilitet - diskrimination av tonhöjd 

Överensstämmelse mellan testtillfälle 1 och 2 (test–retest) redovisas nedan. 
Tabell 3. Validitetsindex samt beräknad kappakoefficient för överensstämmelse mellan test–retest för barn med 

CI (n = 23) samt barn med NH (n = 27). 

 CI  NH  

Validitetsindex 0,92 0,97 

Kappa 0,84 0,94 

Tabell 3 visar att validitetsindex ligger nära 1,0 både för barn med CI och barn med NH. 

Beräkning av kappakoefficienten ligger inom nivåerna 0,81–1,00 vilket enligt Altman (1991) 

innebär mycket god överensstämmelse för test–retest. Kappa indikerar även att slumpen hade 

större inverkan för barn med CI (k = 0,84) än för barn med NH (k = 0,94).  

Nedan följer resultat av antal identifierade melodier för meloditest i betingelserna utan bilder 

(UB) samt med bilder (MB) för barn med CI och barn med NH. 

 

Figur 1. Stapeldiagrammet visar identifierade melodier i relativ frekvens. Barn med CI identifierade 11 % och 

barn med NH 52 % av melodierna i meloditest utan stöd av bilder (UB). Barn med NH identifierade 30 % och 

barn med NH 83 % av melodierna med stöd av bilder (MB). Mel = melodier. Barn med CI (n = 23), barn med 

NH (n = 27). 
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Förmåga att identifiera barnsångsmelodier utan stöd av bilder  

Nedan visas resultat av förmåga att identifiera melodier i betingelsen UB för barn med CI 

samt barn med NH.  

 
Tabell 4. Deskriptiv sammanställning av antal identifierade melodier (= mel) utan bilder (UB) för barn med CI 

(n = 23) och barn med NH (n = 27). Mdn = median.  Mel (n = 5). 

 0 mel 1 mel 2 mel 3 mel 4 mel 5 mel Summa Mdn 

Barn  

med CI 

 

14 5 4 - - - 23  0 

Barn 

med  NH 

 

3 6 2 7 5 4 27 3 

Tabell 4 visar att 14 barn med CI inte kunde identifiera någon melodi. 9 barn med CI 

identifierade 1 eller 2 melodier. Barn med NH: 3 barn kunde inte identifiera någon melodi, 8 

barn klarade 1 eller 2 melodier, 12 barn klarade 3 eller 4 melodier samt 4 barn identifierade 5 

melodier var. Median för meloditest UB var 0 för CI-gruppen samt 3 för NH-gruppen. 

Förmåga att identifiera barnsångsmelodier med stöd av bilder  

Nedan visas resultat av förmåga att identifiera melodier i betingelsen MB för barn med CI 

samt barn med NH.   
 

Tabell 5. Deskriptiv sammanställning av antal identifierade melodier (= mel) med bilder (MB) för barn med CI 

(n = 23) och barn med NH (n = 27). Mdn = median. Mel (n = 5). 

 0 mel 1 mel 2 mel 3 mel 4 mel 5 mel Summa Mdn 

Barn 

med CI 

 

6 8 4 2 2 1 23 1 

Barn 

med NH 

 

- - 5 2 4 16 2   27 5   5 

Tabell 5 visar att 6 barn med CI inte kunde identifiera någon melodi. 12 barn med CI 

identifierade 1 eller 2 melodier, 4 barn identifierade 3 eller 4 melodier och 1 barn med CI 

identifierade 5 melodier var. Barn med NH: 7 barn identifierade 2 eller 3 melodier och 20 

barn med NH identifierade 4 eller 5 melodier var. Median för meloditest MB var 1 för CI-

gruppen och 5 för NH-gruppen. 

Tabell 6. Antal barn med CI (n = 23) som kunde identifiera de olika melodierna (= mel) i betingelserna utan bild 

= UB respektive med bild = MB.  Mdn = median.  

Barn med 

CI 

 

 Bä bä 

vita lamm 

Björnen 

sover 

Blinka 

lilla 

stjärna 

Lilla 

snigel  

Ja må hen 

leva 

Summa Mdn 

 Mel UB 3 - 9 1 - 13 0 

 Mel MB 5 5 13 7 5 35 1 

Tabell 6 visar vilka melodier som barn med CI kunde identifiera i absoluta tal. Utan bild var 

”Blinka lilla stjärna” lättast (9 barn). ”Bä bä vita lamm” klarades av 3 barn och ”Lilla snigel” 
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kunde 1 barn identifiera. Inget barn klarade att känna igen ”Björnen sover” samt ”Ja må hen 

leva”. Med stöd av bilder identifierades ”Blinka lilla stjärna” av 13 barn och ”Lilla snigel” av 

7 barn. ”Bä bä vita lamm”, ”Björnen sover” och ”Ja må hen leva” identifierades av 5 barn 

vardera.   

Tabell 7. Antal barn med NH (n = 27) som kunde identifiera de olika melodierna (= mel) i betingelserna utan 

bild = UB respektive med bild = MB.  Mdn = median. 

Barn med 

NH 

 

 Bä bä 

vita lamm 

Björnen 

sover 

Blinka 

lilla 

stjärna 

Lilla 

snigel 

  

Ja må hen 

leva 

Summa Mdn 

 Mel UB 17 7 19 12 16 71 1 

 Mel MB 21 22 22 22 25 112 5 

Tabell 7 visar vilka melodier som barn med NH kunde identifiera i absoluta tal. Utan bild var 

”Blinka lilla stjärna” lättast (19 barn). ”Bä bä vita lamm” identifierades av 17 barn, ”Ja må 

hen leva” av 16 barn, ”Lilla snigel” av 12 barn medan ”Björnen sover” totalt sett var svårast 

och den kunde 7 barn identifiera. Med stöd av bilder var ”Ja må hen leva” lättast att 

identifiera (25 barn). Därefter följde ”Björnen sover”, ”Blinka lilla stjärna”, ”Lilla snigel” 

som 22 barn identifierade medan 21 barn kunde identifiera ”Bä bä vita lamm”.  

Korrelation mellan meloditest i olika betingelser 

Spearmans rangkorrelation för Melodier UB och Melodier MB prövades för barn med CI, 

men ingen korrelation påvisades. Skillnader i medelvärde mellan barn med CI och barn med 

NH beträffande resultat i meloditest UB samt MB prövade med Mann–Whitney-test, men 

ingen statistisk signifikans påvisades. Spearmans rangkorrelation angående barn med NH för 

samband mellan meloditest UB samt MB var däremot positiv och signifikant; r = 0,54; n = 

27; p = 0,01 (2- svansad prövning). 

 

Korrelation mellan tonhöjdsdiskrimination och meloditest 

Sex barn med CI erhöll ett svagt resultat på tonhöjdstestet. Två barn fick 3 poäng och fyra 

barn 4 poäng medan mediannivån var 7 poäng. Samtliga dessa sex barn hade också svårt att 

identifiera melodier. Spearmans rangkorrelation visar dock inget signifikant samband mellan 

testerna. För barn med NH visar Spearmans rangkorrelation positiv och signifikant korrelation 

mellan resultat från tonhöjdsdiskrimination och meloditest UB samt MB: r = 0,54; n = 27; p = 

0,01 (2- svansad prövning). 

 

Effektstyrka  

Effektstyrka (ES) mätt i Cohens d ger ett mått för differensen mellan gruppernas medelvärden 

(M). Meloditest utan bilder (UB), d = 1,2 samt meloditest med bilder (MB), d = 2,19. 

Jämförelsen mellan gruppernas medelvärden blir olika beroende på vilka referensvärden som 

används. Effektstyrka visade stor skillnad mellan grupperna enligt Borg och Westerlund 

(2012). Cohens d för meloditest UB motsvarar moderat effekt, och meloditest MB ett värde 

mellan moderat och stark effekt enligt Ferguson (2009). 

Resultat från barnens erfarenheter av musik  

Resultat från de semistrukturerade intervjuerna med barnen har sammanställts nedan.  
 



  

 

35 
 

Tabell 8. Deskriptiv sammanställning av intervjusvar från barn med CI (n = 22, 1 bortfall) samt barn med NH      

(n = 26, 1 bortfall). 

 CI antal (relativ frekvens) NH antal (relativ frekvens) 

Tycker du om att lyssna på musik? 

Ja 17 (77 %) Ja 26 (100 %) 

Nej  3 (14 %) Nej 0 

Ibland 2 (9 %) Ibland 0 

Hur ofta lyssnar du på musik? 
Varje dag 8 (36 %) Varje dag 11 (42 %) 

Ibland 14 (64 %) Ibland 15 (58 %) 

Har du någon favoritartist? 

Ja 17 (77 %) Ja 17 (65 %) 

Nej 5 (23 %) Nej 8 (31 %) 

Vet ej 0 Vet ej 1 (4 %) 

Har du någon favoritlåt? 

Ja 19 (86 %) Ja 19 (74 %) 

Nej 1 (5 %) Nej 5 (19 %) 

Vet ej 2 (9 %) Vet ej 1 (4 %) 

Om du har en favoritlåt, tror du att du 

kan känna igen den när den spelas? 

Ja 16 (73 %) Ja 21 (81 %) 

Nej 2 (9 %) Nej 0 

Vet ej 4 (18 %) Vet ej 3 (12 %) 

Tabell 8 anger svar både i absoluta svar samt i relativ frekvens. Av tabellen framgår bland 

annat att 17 (77 %) barn med CI och 100 % av barn med NH tyckte om att lyssna på musik. 

Tre barn med CI (14 %) svarade ”nej” på frågan, och 2 barn (9 %) svarade ”ibland”. 8 (36 %) 

av barn med CI uppgav att de lyssnade på musik varje dag, och 14 barn (64 %) svarade 

”ibland”. För barn med NH svarade 11 barn (42 %) av de lyssnade på musik varje dag, och 15 

barn (58 %) svarade ”ibland”. 17 (77 %) av barn med CI hade en favoritartist, och 19 (86 %) 

hade en favoritlåt, och för barn med NH var siffrorna något lägre. I denna grupp hade 17 barn 

med NH (65 %) en favoritartist och 19 barn (74 %) en favoritlåt. Vidare trodde 16 (70 %) av 

barn med CI och 21 (81 %) av barn med NH att de skulle känna igen sin favoritlåt om de fick 

höra den spelas. Både för barn med CI samt barn med NH finns ett bortfall 

Förutom ovanstående frågor ställdes två öppna intervjufrågor: ”Är det något mer du skulle 

vilja berätta om musik?” samt ” Är det någon musik som du INTE gillar?”. Barnens 

intervjusvar och spontana kommentarer har sammanställts i sex teman som bedöms vara 

relevanta utifrån de intervjusvar som gavs. Dessa teman handlar om positiva attityder till 

musik, det som är mindre positivt med musik, favoritartist och favoritlåt, instrument som 

omnämndes, spontana kommentarer om meloditestet samt övrigt. Direkta citat från barnen är 

markerade med citationstecken. 

 Positiva attityder till musik 

 Barn med CI  

"Jag älskar att sjunga” 

Ett barn beskriver att hon/han älskar opera och gärna vill lyssna på opera i bilen. 

Gillar när både kvinnor och män sjunger opera högt och starkt. Vill ha HÖG 

ljudnivå – gillar när det låter mycket 

 Barn med NH 
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”Jag vet att liksom, dom låtar jag känner igen då vet jag vem som sjunger också. 

Tänk om man hade dom låtarna jag gillar på din dator, det skulle va' väldigt kul” 

”Jag sjunger alltid med när jag lyssnar. Jag tycker det är kul att höra olika röster 

som sjunger i radion” 

”Ibland när min pappa sover, då brukar jag sno hans Ipad och lyssna på musik” 

”Jag gillar musik MYCKET” 

Mindre positivt med musik 

 Barn med CI 

 "Skaka–rumpan–låten och Sean Banan gillar jag INTE" 

 ”Dom som skriker och spelar gitarr starkt och högt gillar jag INTE” 

 ”Imse vimse spindel är lite barnslig” 

"Aporna hoppar i sängen – den låten gillar jag inte" 

Barn med NH 

 ”Sean Banan gillar jag INTE” 

”Jag gillar inte rock n'roll, det gillar jag INTE” 

”Inte Eric Saade, han är INTE bra” 

”Det är opera. Det låter lite för ljust för mig” 

”Gubbrock, sån't där som min pappa lyssnar på, som Rolling Stones, det gillar 

jag inte” 

Favoritartist och favoritlåt 

 Barn med CI 

 ”ACDC är verkligen bäst. Har bästa låten” 

"Det finns mer låtar jag tycker om… Cara Mia, Heroes, Måns gillar jag mest. 

Sun is shining, Axwell och Ingrosso har gjort den… Och vilka låtar gillar du?" 

 "Jag tycker att den bästa sången är ”Imse vimse spindel"” 

Barn med NH 
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”Asså, min storasyster har musik som ringsignal. Med Zara Larsson, jag älskar 

den. Så när hennes telefon ringer säger jag "svara inte, jag vill fortsätta lyssna på 

låten”” 

”One Direction är bra, jag har sett dom hos en kompis. Hemma vill jag gärna 

lyssna på musik” 

”Vuxna borde lyssna på MIN musik mer! Mamma lyssnar på spansk musik och 

pappa lyssnar på popmusik. Men dom borde lyssna på min musik” 

 

 Instrument som omnämndes 

Barn med CI 

”Jag gillar faktiskt att spela trummor och gitarr. Det är roligt. Jag gillar att 

sjunga när jag spelar trummor” 

Barn med NH 

”Maraccas, som man spelar med är kul… Dom är roliga och det låter roligt när 

man spelar. Mest gillar jag roliga ljud som man gör med handen mot munnen”  

 Kommentarer om meloditestet 

 Barn med CI 

 ”Alla låtar du spelade är typ likadana, typ låter likadana" 

 Barn med NH 

”Jo, dom som gått dagis på mitt gamla dagis kommer kunna dina låtar. Varenda 

morron sjöng vi dom här sångerna" 

     Övrigt 

 Barn med NH tillfrågas om det är någon musik hon/han inte gillar och säger: 

”Jag har inte lyssnat på all musik i världen, så jag vet inte riktigt” 

Kommentarer från föräldrar till barn med CI 

Föräldrar till barn med CI deltog vid intervjuerna. Flera föräldrar kommenterade att deras 

barn med CI ofta ville lyssna på musik vid bilkörning. De nämnde också att barnen ofta 

reagerar negativt på musik som spelas med stark ljudintensitet. En mamma var förvånad över 

att hennes barn inte kände igen Björnen sover, eftersom sången var ”en favorit som vi ofta 

sjunger hemma”. En mamma berättade att hon känner stor oro över hur det ska gå när barnet 

ska medverka i luciatåg, eftersom barnet har mycket svårt att lära sig sjunga korrekta toner. 

En pappa berättade att hans barn får extra sångträning. Förskolepersonalen har 
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uppmärksammat att barnet tycker om musik och sång, men har svårt att lära sig sjunga så att 

tonerna låter rätt. Förskollärarna har därför tagit initiativ till att barnet ska få extra sångträning 

av en sångutbildad person. Någon från förskolan följer barnet till sångträningen en gång per 

vecka, vilket uppskattas både av barnet samt föräldrarna.  

DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka om 5–8-åriga barn med bilaterala CI kan uppfatta 

musikaliska tonhöjdsskillnader, samt identifiera barnsångsmelodier som spelas utan samt med 

stöd av bilder jämfört med en kontrollgrupp av åldersmatchade barn med NH. Dessutom 

genomfördes en semistrukturerad intervju om barnens erfarenheter av musik. I studien fanns 

en riktad hypotes där barn med CI antogs prestera sämre resultat än barn med NH beträffande 

förmåga att diskriminera mellan tonhöjdsintervall och att identifiera melodier. 

Resultatet av diskriminationstest av tonhöjdsintervall var att barn med CI hade mycket god 

förmåga att diskriminera mellan musikaliska tonhöjdsintervall, och att deras medianresultat 

nästan nådde samma nivå som den hos barn med NH. Kappa visade hög intern reliabilitet 

mellan test–retest även om slumpen hade något större inverkan för barn med CI. Testet hade 

dock en ”takeffekt” både för barn med CI samt barn med NH, vilket gör att resultatet bör 

tolkas med försiktighet. I Streiner (2003) används uttrycket ”takeffekt” för att beskriva att ett 

test inte klarar att mäta det som ska mätas. Om nästan alla deltagare får högsta poäng i ett test 

går det inte att göra jämförelser mellan deltagarna. Testet har knappast någon klinisk relevans 

eftersom det var alltför lätt. Den riktade hypotesen i studien kunde således inte styrkas av 

resultatet i tonhöjdstestet.  

 

Resultatet av melodiidentifikation i två betingelser: utan bilder (UB) samt med stöd av bilder 

(MB), blev att barn med CI kunde identifiera 11 % av de melodier som spelades UB, och att 

”Blinka lilla stjärna” var lättast att identifiera för barnen. Barn med NH klarade att identifiera 

52 % av de melodier som spelades UB, och ”Blinka lilla stjärna” var lättast även för dem. När 

melodierna spelades tillsammans med bilder (MB), kunde barn med CI identifiera knappt 30 

% av melodierna, och ”Blinka lilla stjärna” var lättast. Barn med NH klarade 83 % av 

melodierna i betingelsen MB, och ”Ja må hen leva” var lättast för dem. Bedömning av 

korrelation med Spermans rangkorrelation visade ingen statistisk signifikans mellan 

tonhöjdsdiskrimination och melodier UB samt MB för barn med CI. För barn med NH visade 

Spearmans rangkorrelation statistisk signifikans beträffande korrelation av resultatet i 

tonhöjdstest samt meloditest UB/MB. Analys av effektstyrkan (ES) som mäts i Cohens d, 

visade att medelvärdesskillnaden mellan barngruppernas resultat i meloditest UB samt MB 

var moderata till stora. Å andra sidan bör resultatet av ES tolkas med försiktighet enligt 

Ferguson (2009). Melodierna befinner sig på ordinalskalenivå, och vid beräkning av ES 

används medelvärde och standardavvikelse, enheter som bör undvikas på ordinalskalenivå. 

Således råder viss osäkerhet kring resultatet, men mycket tyder på att den riktade hypotesen i 

studien kan styrkas av resultatet i meloditestet. 

 

Deskriptiv analys av intervjusvaren från barn med CI och barn med NH visar att majoriteten 

av barn med CI (77 %) tyckte om att lyssna på musik.  Barn med CI berättade att de hade 

olika favoritartister och favoritlåtar, och kunde ge flera exempel på sånger som de tyckte om. 

Flera barn med CI nämnde att de inte tycker om musik som spelas med hög ljudstyrka. Ett 
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barn som gärna ville lyssna på opera som spelades med stark ljudintensitet utgjorde ett 

undantag.  

 

Litteraturöversikten visade att barn med CI har stora svårigheter att identifiera melodier 

(Olszewski et al., 2005; Gfeller et al., 2012; Volkova et al., 2014; Hopyan et al., 2012). Det 

sammanhänger sannolikt både med villkoren för hörselnedsättningen och med hur CI-

tekniken fungerar (Limb & Roy, 2014). Om en person har svårt att uppfatta musikaliska 

tonhöjdsintervall innebär det svårigheter att identifiera melodier, eftersom variationer i 

tonhöjd är en av de faktorer som tydligast karaktäriserar en melodi. Olszewski et al. (2005) 

visade att barn med unilateralt CI klarade att identifiera ca 38 % av de melodier som spelades 

med stöd av bilder. Barn med bilaterala CI i denna studie klarade att identifiera något färre 

melodier (30 %), men var i genomsnitt fem år yngre än de barn som ingår i Olszewskis studie 

vilket bör ha haft betydelse för resultatet.  

 

Det finns en intressant motsägelse i studiens resultat: å ena sidan har barn med CI mycket god 

förmåga att höra skillnad på musikaliska tonhöjdsintervall, men å andra sidan har de svårt att 

identifiera barnsångsmelodier. Rytmen i melodierna utgör god hjälp för barn med CI att 

identifiera melodier (Gfeller et al., 2005) men trots att alla melodier i testet hade vissa 

rytmskillnader var det svårt för barnen att identifiera melodierna. Där kan barnens ringa ålder 

ha betydelse. Medelåldern för barn med CI var 6:9 år, vilket innebär att de ännu är ganska 

unga. Med tiden kanske barnens ökande erfarenhet och kognitiva förmåga gör det lättare för 

dem att använda rytmiska ledtrådar vid identifikation av melodier, men det återstår att se.  

 

Det finns vissa skillnader mellan experimentgruppen barn med CI och kontrollgruppen barn 

med NH. Bakgrundsuppgifterna från föräldrarna visade bland annat att föräldrar till barn med 

NH är mer välutbildade samt i högre grad sjungit sånger med sina barn. Dessa faktorer kan ha 

betydelse för resultatet. Barn med NH är dessutom något äldre än barn med CI vid testtillfället 

eftersom M för barn med CI = 6:9 år och M för barn med NH = 7:2 år. För barn med CI finns 

det ytterligare en faktor som komplicerar jämförelsen mellan grupperna. Barn med CI var i 

genomsnitt knappt 12 månader vid CI-operationen (se tabell i). Innan dess hörde barnen 

ytterst lite även om de använde hörapparater preoperativt. Det innebär att barnens 

”hörselålder”, det vill säga den tid de fått hörselintryck med CI, inte är densamma som den 

kronologiska åldern.  Barn med NH har inte upplevt motsvarande period av brist på 

hörselintryck, vilket gör skillnaderna i ålder ännu större.  

 

Urvalet av barnsångsmelodier har betydelse för studiens resultat. Alla melodier är klassiska 

barnsångsmelodier i Sverige, men det är sannolikt att urvalet blivit alltför begränsat till äldre 

barnsånger. Många barnvisor förekommer i olika rytmiserade varianter, vilket kan göra att 

ursprungsmelodierna blir svåra att känna igen. ”Blinka lilla stjärna” var den melodi som både 

barn med CI samt barn med NH sammantaget hade lättast att identifiera. ”Ja må hen leva” är 

en sång som traditionellt förekommer i samband med födelsedagsfirande i Sverige, och den 

var även lättast för barn med NH när bilder visades). Den bör barn med CI också ha hört flera 

gånger. Melodin förekommer dock ofta tillsammans med visuella ledtrådar som presenter och 

tårta och liknande, vilket sannolikt utgör stort stöd för barn med CI när det gäller förmåga att 

känna igen melodin. Beträffande melodiurvalet saknades kanske den vanligaste 

barnsångsmelodin av dem alla: ”Imse vimse spindel”. Den skulle definitivt ha förtjänat en 

plats i studien.  
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Slutsatser 

Barn med CI hade mycket god förmåga att diskriminera mellan musikaliska tonhöjdsintervall, 

och deras förmåga var nästan i nivå med barn med NH.  Testet hade dock takeffekter vilket 

gör det svårt att utvärdera resultatet. Barn med CI hade svårt att identifiera barnsångsmelodier 

utan stöd av bilder, men när bilder visades tillsammans med melodin kunde de identifiera 

knappt en tredjedel av melodierna. Erfarenheterna från intervjuerna kan ha varit det viktigaste 

resultatet i studien. CI har begränsningar när det gäller att förmedla spektral ljudinformation 

(Limb & Roy, 2014), men intervjusvaren visar att CI-hörseln har varit tillräcklig för att ge 

barnen ett positivt intresse för musik. Barnens resultat motsäger således det som Looi et al 

(2012) påstod, att “the goal of music enjoyment may seem unreachable” (s. 13). Barnens 

intervjusvar visar tydligt att majoriteten av barn med CI tycker om att lyssna på musik. Det 

bör säga en del både om CI samt om den kapacitet som uppväxande barns hjärnor har.  
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9. BILAGA 

Intervju om musik 

 

Deltagare: _______________________________________________ 

Ålder: ________________________________________________________ 

Datum: _______________________________________________________ 

 

1. Tycker du om att lyssna på musik?           Ja Nej 

2. Hur ofta lyssnar du på musik?    

     Ofta/varje dag   

Ibland  

Aldrig   

3. Har du någon favoritartist?         Ja Nej 

Vem/vilka_______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

4. Har du någon favoritlåt?    Ja      Nej     

Vilken/vilka_____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

5. Kan du känna igen din favoritlåt när du bara lyssnar, utan att kunna se 

den som sjunger?    Ja   

Nej  

Vet inte  
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6. Är det någon sorts musik som du INTE gillar?__________________ 

_______________________________________________________ 

7. Hur lyssnar du på musik?    

    Mobiltel   

    Dator (youtube/spotify) 

    Ipad-surfplatta  

    CD-spelare   

Annat sätt __________________________________________ 

8. Vill du helst både se och höra artisten när du lyssnar?  Ja 

Nej  

Spelar ingen roll

  

9. Spelar du något instrument (vilket)? 

__________________________________________________ ____

   

10.  Barn med CI: Lyssnar du på musik via hörlurar/sladd till CI? Ja  

Nej 

11.  Är det något mer du vill berätta om musik?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 


