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SAMMANFATTNING
Att födas med en grav hörselnedsättning eller dövhet innebär att språkliga och kognitiva

förmågor inte har samma förutsättningar att utvecklas som hos ett typiskt utvecklat,

normalhörande barn. Tack vare tekniska hörhjälpmedel som hörapparater och

cochleaimplantat (CI), finns idag goda möjligheter att med rätt stöd utveckla ett

välfungerande talspråk, trots hörselnedsättningen. Många faktorer påverkar hur väl man

tillägnar sig ett talat språk, och till exempel har tidig intervention och stöd från

omgivningen visat sig vara mycket viktiga. I denna studie undersöktes fonologiskt

arbetsminnesförmåga hos 22 barn med CI, och en kontrollgrupp bestående av 43

normalhörande barn. Även frekvensen av semantiska strategier vid nonordsgenerering

undersöktes. Resultaten visade att gruppen med CI har en nedsatt fonologisk

arbetsminnesförmåga i jämförelse med normalhörande barn. Fonologiskt arbetsminne

hos barnen med CI predicerades av expressivt ordförråd, som i sin tur predicerades av

föräldrars högsta utbildningsnivå. Hos barn med normal hörsel predicerade icke-verbal

förmåga den fonologiska arbetsminnesförmågan. Vidare visade resultaten att barnen

med CI använde signifikant fler semantiska strategier än normalhörande barn. Högre

åldrar för när det första cochleaimplantatet (CI1) opererades in visade sig ha ett

samband med högre grad av användning av semantisk strategi. Resultatet gällande det

fonologiska arbetsminnet kan tyda på att engagemang och stöd från barnets

vårdnadshavare är viktigt för utvecklingen av bland annat denna förmåga. Gällande

semantiska strategier indikerade resultatet att barn med CI i hög grad använder sig av

andra, mer semantiskt relaterade strategier än fonologiska, när den fonologiska

arbetsminneskapaciteten prövas.

Nyckelord: cochleaimplantat, talspråksutveckling, fonologiskt arbetsminne,

minnesstrategier
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ABSTRACT
Being born deaf, or with a moderate-severe hearing loss, means that linguistic and

cognitive abilities might develop with an atypical pattern compared to children with

normal hearing. With help from technical hearing devices like cochlear implants and/or

hearing aids, combined with early intervention and support from caregivers and other

people that interacts with the child, there is a good chance that the he or she will

develop a well-functioning spoken language. In this study, the phonological working

memory capacity of 22 children with cochlear implants, and a control group of 43

children with normal hearing, was investigated.  The usage of semantic strategies in

tasks testing the phonological working memory was also examined. The results showed

that the group of children with cochlear implants have a less developed phonological

working memory in comparison with the children with normal hearing. Phonological

working memory in children with cochlear implants was predicted by expressive

vocabulary, which in turn was affected by the parent’s highest level of education. When

investigating the retrieval strategies that was used, results indicated that children with

cochlear implants used more semantic strategies than the group of hearing children.

Higher ages at 1st cochlear implantation correlated with higher degree of semantic

strategy use. The results regarding the phonological working memory indicated that the

involvement and support from the caregivers were essential for the language and

cognitive development. Regarding the usage of semantic strategies, the results indicated

that children with cochlear implants used more semantic-related than phonological

retrieval strategies when the phonological working memory capacity was investigated.

Keywords: cochlear implantation, developing spoken language, phonological working

memory, memory strategies



4

1. Bakgrund

Att födas med en grav hörselnedsättning innebär idag ofta att man med hjälp av

tekniska hörhjälpmedel, så kallade cochleaimplantat (CI), samt med ett optimalt stöd

från omgivningen, har goda möjligheter att utveckla ett funktionellt talspråk. I

skolåldern finns ofta även förutsättningar att utveckla en god läs- och skrivförmåga.

Variationen i hur väl de språkliga förmågorna utvecklas hos barn med CI är dock stor,

och en utmaning inom forskningen är att förstå vilka faktorer som kan komma att

påverka utvecklingen för dessa individer (Pisoni & Cleary, 2003). Forskning har visat

på vikten av tidig intervention, och optimalt stöd från personer i barnets närmsta

omgivning. Logopeden som möter denna patientgrupp har därför en viktig roll i att följa

barnets språkutveckling, och vägleda barnets vårdnadshavare i hur de kan göra för att

främja denna. Goda kunskaper om kognitiva förmågor som är viktiga för

språkutvecklingen, så som fonologiskt arbetsminne (Wass, 2009) och strategier vid

ordgenerering, är viktiga för att kunna anpassa och optimera habiliteringen. I denna

studie undersöktes fonologisk arbetsminnesförmåga hos barn med CI, och i jämförelse

med en kontrollgrupp med normalhörande (NH) barn. Även strategier vid

nonordsgenerering har utforskats, för att undersöka och upptäcka eventuella tecken på

högre grad av lexikalisering hos barnen med CI. Med lexikalisering menas att ett

nonord omvandlas till ett riktigt ord med semantisk betydelse. Resultaten bidrar till

kunskap som är värdefull i planering och utförande av intervention.

1.1. Språkutveckling

1.1.1. Om hörsel och talspråksutveckling och senare läsförmåga

Det auditiva systemet i hjärnan blir vid typisk utveckling funktionellt redan omkring

den 25:e fosterveckan, och behöver från omkring den 28:e–30:e veckan auditiv

stimulering för att utvecklas normalt (Graven & Browne, 2008). Redan omkring den 32

fosterveckan börjar fostret i livmodern att kunna känna igen återkommande ljud och

röster (Graven & Browne, 2008). Vid födseln kan typiskt utvecklade barn känna igen

mammans röst, och språkliga mönster som varit återkommande (Graven & Browne,

2008). Under det första levnadsåret är det framförallt interaktion med personer i barnets

närmsta omgivning som är den viktigaste aspekten för språkutveckling. Både den tidiga

verbala och icke-verbala kommunikationen med omgivningen är viktig (Levine et al.,
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2016). Man har sett att vårdnadshavarens sätt att svara på det lilla barnets joller är av

stor betydelse. Till exempel finns forskning som tyder på att kvaliteten på responser

från vårdnadshavaren är betydelsefull, och att barnriktat tal, karakteriserat av bland

annat ett långsammare tempo och förtydligad artikulation och betoning, är positivt för

barnets talspråksutveckling (Ramirez-Esparza et al., 2014).  Man har också sett att det är

fördelaktigt att barnet och vårdnadshavaren interagerar genom lek, i jämförelse med i

vardagliga aktiviteter som till exempel matsituationer (Ramirez-Esparza et al., 2014).

Barnet utvecklar med tiden förmågan att känna igen betydelsefulla, återkommande

språkliga mönster, och börjar så småningom att sammankoppla språket och sin

omgivning (Levine et al., 2016). Även återkoppling från det egna jollret och talet tycks

vara viktig för joller- och talspråksutvecklingen, det vill säga att barnet hör sitt eget

joller. Vid omkring tre månaders ålder börjar det typiskt utvecklade barnet att jollra

(Nettelbladt & Salameh, 2007). Jollret utvecklas från att bestå av ljudande av vokaler

till att bli till kombinationer av vokaler och konsonanter vid ca 6–10 månaders ålder, för

att så småningom bli allt mer likt målspråket. Vid omkring ett års ålder brukar de första

orden komma (Nettelbladt & Salameh, 2007). När barnet i skolåldern ska lära sig att

läsa har bland annat ordförrådet visat sig vara viktigt (Harris, 2015).

1.2. Språkliga domäner

Språkförmåga brukar delas upp i domänerna fonologi, grammatik, semantik och

pragmatik. Den fonologiska domänen innefattar fonem, det vill säga de minsta

betydelseskiljande ljudenheterna av ett språk, samt regler om hur dessa kombineras.

Även prosodin, det vill säga talets rytm och melodi, ingår i den fonologiska domänen.

Grammatik berör till exempel hur ord böjs och kombineras för att bilda satser. Exempel

på tidig grammatisk utveckling är när barnet börjat att sätta samman ord till längre

yttranden. I den semantiska domänen ingår tillägnad kunskap om betydelse av morfem

(dvs. ords minsta betydelsebärande enheter), ord, fraser och satser. Det lilla barnet

behöver exempelvis förstå att ord fungerar som symboler för något, och det behöver

också kunna lagra informationen om ordens betydelse (Nettelbladt & Salameh, 2007).

Den pragmatiska förmågan berör förmågan att använda språk och kommunikation både

verbalt och icke-verbalt (Nettelbladt & Salameh, 2007).
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1.3. Talspråk och hörselnedsättning

1.3.1. Hörselnedsättning; upptäckt och definition

I och med den nyföddhetsscreening som utförs i Sverige och många andra länder har

möjligheterna att tidigt upptäcka medfödda hörselnedsättningar ökat. Screeningmetoden

benämns otoakustiska emissioner (OAE) och utförs genom att ett ljud skickas in i örat.

Därpå fås ett så kallat ljudsvar om de yttre hårcellerna fungerar. Om inget ljudsvar

erhålls upprepas proceduren vid ett senare tillfälle, och vid samma resultat, det vill säga

uteblivet ljudsvar, följer fortsatt utredning av hörselförmågan (Socialstyrelsen, 2009).

Hörselnedsättningar och dövhet kan beskrivas och klassificeras på flera olika sätt.

Exempelvis kan man vilja betona om den är ärftlig eller förvärvad, huruvida den är en

del av ett syndrom eller inte, om den är kongenital (medfödd) eller senare debuterande,

grad och typ samt efter skadelokalisation (Hultcrantz et al., 2012). För att fastställa grad

av hörselnedsättning testas hörseln för olika frekvenser. Om man med det bäst hörande

örat inte uppfattar ljud med en styrka på mellan 20 dB och 40 dB klassificeras

hörselnedsättningen som mild, mellan 40 dB och 70 dB som måttlig, mellan 70 dB och

95 dB som grav, och över 95 dB som dövhet (Wass, 2009).

1.3.2. Etiologi

Hörselnedsättningar kan vara medfödda eller förvärvade (Löfkvist, 2014). Genetiska

orsaker kan vara syndrom som exempelvis Ushers syndrom, vilken även kan påverka

synförmågan och leda till blindhet i vuxen ålder, samt Jervell & Lange Nielsens

syndrom (Vivero et al., 2010). Ett exempel på en vanlig genetisk, icke-syndromal orsak

är Connexin 26, vilken sällan medför andra funktionsnedsättningar än hörselnedsättning

(Kemperman et al., 2002). En av de mest vanliga orsakerna till tidigt förvärvad

hörselnedsättning är kongenital cytomegalovirus infektion (CMV), vilken kan föras

över och smitta barnet under graviditeten (Karltorp et al., 2014). Det är också vanligt att

orsaken till hörselnedsättningen är okänd. Beroende på hörselnedsättningens orsak kan

barnet ha ytterligare svårigheter, till exempel med kognitiva förmågor (Löfkvist, 2014).

Connexin 26 medför sällan andra funktionsnedsättningar än hörselnedsättningen

(Löfkvist, 2014), medan det förekommer att till exempel CMV kan medföra exempelvis

nedsatt syn, balanssvårigheter och tycks även medföra en ökad risk för

neuropsykologiska funktionsnedsättningar (Löfkvist, 2014) nedsatt kognitiv förmåga

och intellektuella utvecklingsförseningar (Dollard et al., 2007).
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1.3.3. Cochleaimplantat

Ett CI är ett hörhjälpmedel som möjliggör hörsel för barn som föds döva eller med en

måttlig-grav hörselnedsättning (Löfkvist, 2014). Om den eventuella fortsatta

utredningen efter OAE indikerar att patienten eventuellt är hjälpt av CI kopplas flertalet

professioner in, exempelvis läkare, audionom och logoped. Hos ett mindre antal barn

uppstår behov av CI efter en förvärvad hörselskada, exempelvis med meningit eller

trauma som orsak (Socialstyrelsen, 2009). För att vara hjälpt av ett CI behöver orsaken

till hörselnedsättningen vara lokaliserad i innerörat (Wass, 2009) och hörselnerven

behöver fungera (Kral & Sharma, 2012). Ett CI fungerar genom att ljud fångas upp och

omvandlas till elektriska signaler, som i sin tur stimulerar ett antal elektroder som

implanterats i cochlean. Cochlean är den del i innerörat där hårcellerna återfinns, och

det är dessa som sätts i rörelse av den tryckvåg som skapas då ljud uppfattas (Anniko,

2012). Vid CI stimuleras nervcellerna i hörselnerven av de aktiva elektroderna, och

därmed skickas signalerna till hjärnan (Wass, 2009). Användning av CI innebär inte att

man hör på samma sätt som normalhörande. Till exempel har normalhörande tusentals

hårceller som ger exakt information om olika frekvenser, medan man vid CI endast har

22 eller färre elektroder som stimulerar hörselnerven (Löfkvist, 2014).

Majoriteten av personer med CI har dessa i båda öronen, dvs. bilateralt, men det

förekommer också att man har ett CI och en hörapparat (HA), vilket kallas bimodalt,

eller i vissa fall enbart ett CI. Vid bilaterala CI kan båda antingen opereras samtidigt

eller vid olika tidpunkter (Löfkvist, 2014).

1.3.4. Auditiv deprivation

En bidragande orsak, utöver den annorlunda hörseluppfattningen, till att man vid

användning av CI inte har samma hörselförutsättningar som normalhörande är den

period av dövhet eller påtagligt nedsatt hörsel som varar innan man får CI. Denna

period kallas för auditiv deprivation.

Många studier har visat på fördelarna med att få sitt CI tidigt, och därmed minska

durationen för auditiv deprivation. Enligt Houston et al. (2012) har man kunnat se att

tidig ålder för när man fått CI korrelerar med förmågan att lära in nya ord. I jämförelser

mellan barn med CI har man sett att även genomsnittligt antal ord per yttrande tycks

påverkas av om man fick sitt CI tidigt eller senare. De som fick sitt CI tidigare hade vid
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mätningen längre yttranden än de som fick dem senare (Houston et al., 2012). Även

Willstedt-Svensson et al. (2004) fann i sin studie av barn med medfödd dövhet en

signifikant korrelation mellan ålder för insättning av CI och lexikal och grammatisk

förmåga. Resultatet visade att en tidig insättning av CI var fördelaktigt, vilket enligt

författarna stämde överens med vad tidigare studier visat.

I en studie av Leigh et al. (2013) fann man att barn som fått sitt CI redan innan 12

månaders ålder (grupp 1) tycktes ha en delvis bättre språkutveckling än barn som fått

sitt CI mellan 13 och 24 månaders ålder (grupp 2). I studien testades barnens

språkförmåga före 36 månaders ålder med Rosetti Infant Toddler Language Scale (RI-

TLS), och båda grupperna uppvisade en försenad språkutveckling i jämförelse med

normalhörande barn. Resultaten var bättre för grupp 1 än grupp 2. Vid 3 år efter CI-

operationen testades barnens receptiva ordförråd med Peabody Picture Vocabulary Test

(PPVT), och grupp 1 fick då åldersadekvata resultat, medan grupp 2 uppvisade en

försenad utveckling. Vid åldern för skolstart undersöktes de båda gruppernas expressiva

talspråk, och man fann då att barnen som fått sitt CI före 12 månader fick bättre resultat

då den fonologiska förmågan testades med ett artikulatoriskt test. När man undersökte

talperception fann man ingen signifikant skillnad mellan de båda grupperna. (Leigh et.

al, 2013).

Dettman et al. (2016) jämförde språkförmågan hos grupper av barn som fått sitt CI före

12 månaders ålder (grupp 1), före 18 månader grupp 2), före 24 månader (grupp 3),

mellan 25 och 42 månader (grupp 4), samt mellan 43–50 månader (grupp 5). Man

undersökte bland annat receptiv och expressiv språkförmåga med Preschool Language

Scale (PLS) och receptivt ordförråd med PPVT-III. Hos 122 barn testades receptiv och

expressiv språkförmåga även med Clinical Evaluation of Language Fundamentals

(CELF). Barnen testades när de skulle börja grundskolan, samt sent i

mellanstadiet/början av högstadiet (late primary school/early secondary school).

Resultaten visade att de som fått CI före 12 månaders ålder i hög grad hade uppnått

samma resultat som jämnåriga normalhörande barn. När resultaten mellan grupperna

jämfördes fann man också att tidig tillgång till CI tycktes leda till en bättre

språkutveckling (Dettman et al., 2016).
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Kral et al. (2016) beskriver att perioden med auditiv deprivation kan påverka hjärnans

utveckling, inte bara gällande direkt auditiva funktioner, utan även kognitiva förmågor.

Författarna diskuterar att det i och med att hörselförmågan normalt fungerar redan i den

24:e–26:e fosterveckan kan det vara av betydelse när i fosterlivet som hörselförmågan

går förlorad. Sensorisk input i form av ljud påverkar hur de auditiva delarna i hjärnan

utvecklas, och som följd även högre funktioner som är beroende av sensorisk input

(Kral et al., 2016).

1.3.5. Talspråksutveckling, läsutveckling och kognitiva processer med CI

Barn med CI med goda förutsättningar i form av exempelvis tidig operation av CI, en

språkligt riklig miljö och stöd från personer i omgivningen lyckas ofta väl med att

tillägna sig talat språk (Kral & Sharma., 2012).

Nakeva von Mentzer (2015) fann i sin studie att barn med CI i jämförelse med

normalhörande barn hade stora svårigheter med nonordsrepetition (se förklaring i

avsnitt 1.4) gällande både segmentella och suprasegmentella aspekter. Barnen med CI

hade minst svårigheter med de suprasegmentella aspekterna, exempelvis betoning,

vilket författaren diskuterade kunde förklaras av att dessa är lättare att uppfatta än

segmentella aspekter. Gällande de segmentella aspekterna utelämnade och adderade

barnen med CI fler stavelser, och hade större svårigheter med repetition av adekvata

konsonantkluster i jämförelse med kontrollgruppen. När antalet korrekt repeterade

nonord analyserades framkom att medianen för barnen med CI var 4,2 %, i jämförelse

med 54 % hos NH. Detta tyder enligt författaren på att repetition av nya ord efter en

ljudpresentation kan vara mycket utmanande för barn med CI (Nakeva von Mentzer,

2015).

Willstedt-Svensson et al. (2004) undersökte hur tidsfaktorer, arbetsminnesförmåga och

fonologiskt arbetsminne (se förklaring i avsnitt 1.5) korrelerade med lexikal och

grammatisk förmåga hos barn med CI. Barnen i studien var i åldern 5;4–11;5 år, och

hade en medfödd hörselnedsättning/dövhet. Man fann signifikanta korrelationer både

mellan de språkliga förmågorna och arbetsminnesförmåga och fonologiskt arbetsminne.

Enligt författarna fanns en stark korrelation mellan förmåga till nonordsrepetition och

de undersökta språkliga förmågorna. Resultaten stämmer överens med vad som
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framkommit i tidigare studier. Gällande tidsfaktorerna fann man den starkaste

korrelationen mellan de språkliga förmågorna och ålder för operation av CI. Vid en

multipel regressionsanalys framkom dock att ålder för operation av CI inte predicerade

de språkliga förmågorna (Willstedt-Svensson et al., 2004).

Läsförmågan, det vill säga förmågan till avkodning och läsförståelse, har i forskningen

rörande barn och ungdomar med CI lett till varierande slutsatser. Många faktorer, så

som exempelvis tidig auditiv erfarenhet och icke-verbal intelligens, tycks påverka

utfallet (Wass, 2009). Johnson och Goswami (2010) fann att barn som fått CI tidigt

(före 39 månaders ålder) utvecklade en bättre läsförmåga än barn som fått CI senare

(efter 43 månader). Enligt författarna utvecklade gruppen som fått CI tidigt en

läsförmåga som nästintill var åldersadekvat (Johnson & Goswami, 2010). När Wass

(2009) undersökte läsförmåga hos en grupp svenska barn med CI framkom att över 60

% hade en normal läsförmåga, dvs jämförbar med normalhörande barn. Det som

kännetecknade barnen som hade bäst resultat gällande läsförmåga var tidig ålder för CI

och att de huvudsakligen tillämpade talspråk. I studien framkom bland annat också en

relation mellan arbetsminnesförmåga och läsförståelse, och att fonologisk

arbetsminnesförmåga hade betydelse för förmågan till fonologisk avkodning (Wass,

2009). Nakeva von Mentzer (2015) fann i sin studie att barn med CI hade större

svårigheter med fonologisk avkodning, och bland annat utelämnade fler fonem än

normalhörande barn i samma ålder.

1.4. Nonordsrepetition

Nonord kan beskrivas som möjliga ord som inte existerar, dvs. utan semantisk

betydelse. I en testsituation har nonord fördelen att det inte finns en semantisk kontext

som ger ledtrådar eller ordbild som kan kännas igen (Hartelius et al, 2008).

Enligt Gathercole (2006) kan förmågan att repetera flerstaviga nonord vara det säkraste

sättet att förutsäga en individs språkinlärningsförmåga. Detta beskrivs ha att göra bland

annat med att både nonordsrepetition och inlärning av nya ord ställer krav på förmågan

att tillfälligt lagra fonologiska representationer (Gathercole, 2006). Ord som är nya för

en individ är, på samma sätt som nonord, en för individen ny sammansättning av fonem

(Nittrouer et al., 2014). I tidigare studier har man kunnat se en tydlig korrelation när

ordförråd och förmåga till nonordsrepetition har testats. Denna korrelation tycks vara
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starkast i det tidiga skedet av inlärningen av ett nytt språk, och exempelvis har man sett

att korrelationen minskat med stigande åldrar när man testat barn som lärt sig sitt

modersmål. Man har också sett samband mellan specifik språkstörning och svårigheter

med nonordsrepetition. Hos barn med specifik språkstörning har man sett att

svårigheterna ökar då nonorden blir längre (Gathercole, 2006).

1.4.1. Serial recall av nonord

Vid uppgifter som innefattar serial recall ska testdeltagaren repetera en sekvens av

exempelvis nonord, ord eller siffror i rätt ordning, direkt efter att sekvensen

presenterats. Nonordsrepetition och serial recall av nonord hör till de vanligaste sätten

att mäta verbal arbetsminnesförmåga (Nimmo & Roodenrys, 2002). Tidigare resultat

har bland annat visat att man tycks ha lättare att repetera riktiga ord än nonord i denna

typ av uppgifter, vilket har förklarats med att man är hjälpt av semantisk information

som finns lagrad i långtidsminnet. Nimmo & Roodenrys (2002) fann i sin studie där

man bland annat använde serial recall av enstaviga nonord, att de nonord som ingick

som delar i flerstaviga riktiga ord var lättare att minnas än de som inte gjorde det

(Nimmo & Roodenrys, 2002). Även Thorn och Frankish (2005) fann att man har lättare

att minnas bekanta kombinationer av fonem, eller nonord med många så kallade

lexikala grannar, dvs. nonord som fonotaktiskt (kombinationen av ljudenheter) liknar

många ord med semantisk betydelse (Thorn & Frankish, 2005).

1.5. Arbetsminne och fonologiskt arbetsminne

Arbetsminnesförmågan är vår förmåga att lagra och bearbeta ny information under en

kort tid. Med ny information menas exempelvis fonologisk och visuell information som

inte finns lagrad i långtidsminnet sedan tidigare (Wass, 2009; Baddeley, 2003). En känd

teori om arbetsminnet är den så kallade multikomponentmodellen, där fyra

komponenter med specifika funktioner beskrivs. Dessa fyra komponenter är; den

exekutiva komponenten, den komponent som lagrar och bearbetar visuell och spatial

information; visuo-spatiala skissblocket, den komponent som lagrar auditiv information;

den fonologiska loopen, samt den komponent som sammanbinder de olika domänerna

och långtidsminnet; den episodiska bufferten (Baddeley, 2003; Baddeley et al., 2010;

Wass, 2009). När kapaciteten av vårt arbetsminne prövas är vi hjälpta av information

som finns lagrad i långtidsminnet. Denna slutsats har man dragit efter att det visat sig i
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att vi kan minnas ett större antal ord om de är sammansatta till en betydelsebärande

mening i jämförelse med en lista med ord utan tydligt samband (Baddeley, 2010).

1.5.1. Fonologiskt arbetsminne

Den fonologiska loopen, är den domänspecifika delen av arbetsminnet som lagrar verbal

och akustisk information (Baddeley, 2010). Den består av två komponenter; en för att

lagra auditiv information i några sekunder, och en för att subvokalt, dvs. ljudlöst,

repetera informationen för att förlänga tiden som den kan lagras (Baddeley, 2003). Den

fonologiska loopen benämns i denna uppsats fortsättningsvis som fonologiskt

arbetsminne.

Man har sett att den fonologiska arbetsminnesförmågan tycks vara viktig när obekanta

fonologiska representationer etableras i långtidsminnet, så som vid inlärning av nya ord.

Nedsatt fonologisk arbetsminnesförmåga är också en viktig, bidragande faktor vid

exempelvis specifik språkstörning och nedsatt läsförmåga (Wass, 2009).

1.5.1.1 Fonologiskt arbetsminne hos barn med CI

Flertalet studier har visat att den fonologiska arbetsminnesförmågan tycks vara nedsatt

hos barn med CI (Wass, 2009; Pisoni & Cleary, 2003). Man har också sett att denna

förmåga tycks vara viktig för ordigenkänning, ordförrådsutveckling, grammatik och

läsförmåga hos dessa barn (Willstedt-Svensson et al., 2004; Wass, 2009). Förmågan att

bearbeta och lagra fonologiska enheter har visat sig viktig för fonologisk avkodning vid

läsinlärning (Wass, 2009). Till exempel har kommunikationssättet visat sig

betydelsefullt för hur den fonologiska arbetsminnesförmågan utvecklas, då användning

av talspråk i hög grad har visat sig gynnsamt i jämförelse med användning av

teckenspråk. Även ålder för operation av CI tycks vara en inverkande faktor för

utvecklingen (Wass, 2009; Pisoni & Cleary, 2003).

Pisoni & Cleary (2003) undersökte arbetsminnesförmågan hos barn med CI i åldern 8–9

år med så kallat digit span. Digit span innebär serial recall av sekvenser med siffror.

Gemensamt för gruppen barn som testades var att samtliga haft sitt CI i minst 3;6 år.

Gruppens resultat jämfördes med en ålders- och könsmatchad normalhörande

kontrollgrupp, och man fann att barn med CI tycktes ha svårare än normalhörande barn
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att minnas sekvenser med siffror. Resultatet kan enligt författarna tyda på en nedsatt

arbetsminnesförmåga hos barn med CI. Resultatet för barnen med CI i den del av testet

där siffrorna skulle repeteras i kronologisk ordning, dvs. från det första till det sista i

serien, korrelerade också med tillämpat kommunikationssätt. Barnen som i högre grad

tillämpade talspråk fick ett bättre resultat än de som kommunicerade mer med

teckenspråk. Författarna diskuterade att resultaten belyser vikten av talspråklig

exponering efter att man fått CI, och att resultatet kan reflektera skillnader i bland annat

fonologisk arbetsminnesförmåga (Pisoni & Cleary, 2003).

Både den generella och fonologiska arbetsminnesförmågan hos barn med CI tycks vara

nedsatt i jämförelse med normalhörande barn. Det fonologiska arbetsminnet hos barnen

med CI har visat sig ha en lägre kapacitet än det generella. I studien av Wass (2009) där

bland annat testerna Nonordsrepetition och Serial recall av nonord 2 (SRN2) användes,

framkom denna skillnad, och man fann även att komplexiteten hos stimulit, dvs.

nonordet, hade en inverkan på repetitionsförmågan (Wass, 2009).

1.6. Strategier vid ordgenerering

I forskning som berör språk- och minnesförmåga har man sett att antingen fonologiska

eller semantiska strategier automatiskt tillämpas vid återgivning av ord. Vid fonologiska

strategier hålls information i den fonologiska loopen (Baddeley, 2003).

Gällande semantiska strategier har studier där normalhörande deltagare fått återge

meningar, och som jämförelse även serier av ord som saknar samband med varandra,

har man sett att man har lättare att minnas meningar än ord (Guillermo & Baddeley,

2008). Detta har förklarats med att vi i testsituationen drar nytta av den semantiska

kunskap som finns lagrad i långtidsminnet.  Även vid återgivning av ord som saknar

samband med varandra har försökspersoner haft lättare att minnas ord med semantisk

betydelse jämfört med funktionsord som artiklar och prepositioner. Resultat som dessa

är exempel som visar att vi ofta använder oss av semantiska strategier för att minnas ord

(Guillermo & Baddeley, 2008).

1.6.1. Strategier vid nedsatt fonologiskt arbetsminne hos barn med CI

Löfkvist et al. (2012) undersökte ordflöde hos yngre skolbarn barn med CI och

normalhörande barn med ett fonologiskt och semantiskt baserat ordflödestest. För det
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fonologiskt baserade testet (FAS) fanns en signifikant skillnad mellan grupperna, medan

skillnaden för det semantiskt baserade testet (Djur) inte var signifikant. Författarna

diskuterar att skillnaden skulle kunna vara en indikation på att barnen med CI utvecklar

en semantisk förmåga som kompenserar för den nedsatta fonologiska förmågan

(Löfkvist et al., 2012).

När läsförmåga undersökts hos barn med CI och HA, samt normalhörande, har barn

med CI visat sig ha en bättre läsförmåga än vad som kunnat förväntas utifrån deras

resultat på tester som mäter arbetsminne och fonologiskt arbetsminne. Asker-Arnason et

al. (2015) fann att läsförståelseförmågan hos barnen med CI skilde sig mindre från de

normalhörande barnen än från barnen med HA, medan barnen med HA hade bättre

resultat på testerna för arbetsminne och fonologiskt arbetsminne än barnen med CI.

Författarna diskuterar att detta skulle kunna förklaras med att barnen tidigare använder

ortografiska avkodningsstrategier då nedsatt fonologiska förmåga försvårar fonologisk

avkodning för denna grupp (Asker-Arnason et al., 2015).

Nakeva von Mentzer (2015) fann i sin studie av barn i åldern 5;0–7;10 tendenser till

högre grad av lexikalisering när fonologisk avkodning undersöktes hos en grupp barn

med CI (n=11) som jämfördes med normalhörande barn (n=11) (Nakeva von Mentzer,

2015).

1.7. Motiv för studien

I tidigare studier av exempelvis Wass (2009) och Pisoni och Cleary (2003) har den

fonologiska arbetsminnesförmågan hos barn med CI visat sig vara nedsatt i jämförelse

med hos normalhörande barn. Forskningen gällande fonologisk arbetsminnesförmåga

hos barn med CI kan ses som relativt begränsad i sin omfattning, och resultaten av den

föreliggande studien förväntas bidra till mer kunskap i ämnet.

Tidigare studier har visat en tendens till att barn med CI utvecklar en semantisk förmåga

som kompenserar för en nedsatt fonologisk förmåga (Löfkvist et al, 2012; Asker-

Arnason et al., 2015; Nakeva von Mentzer, 2015). Den föreliggande studien kan bidra

till ytterligare kunskap om huruvida barn med CI använder semantiska strategier i högre

grad än normalhörande.
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En god kunskap om språkliga förmågor hos barn med CI, exempelvis rörande

fonologisk arbetsminnesförmåga och strategier vid nonordsgenerering, ökar möjligheten

att utforma en optimal intervention för denna patientgrupp.
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2. Syfte

Syftet med studien var att undersöka och upptäcka eventuella skillnader i fonologisk

arbetsminnesförmåga mellan barn med CI och normalhörande barn, samt explorativt

undersöka om fonologisk arbetsminnesförmåga har ett samband med någon

demografisk faktor, icke-verbal intelligens eller språklig förmåga. Ett delsyfte var att

undersöka om barnen med CI i högre grad använde semantiska strategier vid

ordgenerering i test av fonologiskt arbetsminne, samt explorativt undersöka om det

finns ett samband mellan frekvens av semantisk strategi och någon demografisk faktor,

icke-verbal intelligens eller språkförmåga.

Frågeställningar

1. Finns skillnader i fonologisk arbetsminnesförmåga mellan resultat för barn med

CI och normalhörande barn?

2. Vilka faktorer (kön, ålder, icke-verbal intelligens, expressivt ordförråd,

socioekonomisk status, operationsålder för CI1 och CI2, hörselstatus) har ett

eventuellt samband med fonologisk arbetsminnesförmåga hos respektive grupp?

3. Använder barnen med CI i hög grad semantiska strategier vid ordgenerering

jämfört med barn som hör normalt?

4. Vilka faktorer (kön, ålder, icke-verbal intelligens, expressivt ordförråd,

socioekonomisk status, operationsålder för CI1 och CI2, hörselstatus) har ett

eventuellt ett samband med frekvens av semantiska strategier för respektive

grupp?
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3. Metod

3.1. Deltagare

I studien ingick 22 barn med CI i åldern 6;0–10;6 år utan kända tilläggsdiagnoser eller

multihandikapp, med minst en förälder som pratade svenska med barnet. En

kontrollgrupp med normalhörande barn fanns för jämförelse (N = 43) (Cabander &

Haman, 2014). Kontrollgruppen bestod av 58,1 % flickor, och 41,9 % pojkar. I denna

grupp hade 93 % en eller två föräldrar med universitetsutbildning, och 7 % med

gymnasieutbildning. I kontrollgruppen var medelåldern 108,7 månader (SD = 6,45),

medianen 109, lägsta ålder 95 månader, och högsta 120. I gruppen med CI var 50 %

flickor och 50 % pojkar. Hos 68,2 % av denna grupp var föräldrarnas högsta

utbildningsnivå universitet, hos 27,3 % gymnasium, och 4,5 % grundskola. Medelåldern

i gruppen med CI var 98,7 månader (SD=17,1), median 98,0, lägsta ålder 72 månader

och högsta 31 månader. Tabell 1 visar en översikt för barnen med CI.

Tabell 1. Översikt över deltagare. p=pojke, f=flicka. CMV=cytomegalovirus, JLNS=Jervell och Lange-

Nielsens syndrom. SES syftar på föräldrarnas högsta utbildningsnivå. Ålder för CI1 och CI2, dvs.

operation av första och andra cochleaimplantatet, redovisas i månader. Hörsel innebär procent rätt

uppfattade ord i 65 dB. * = ej aktuellt. ** = ej undersökt. Ravens beskrivs i avsnitt 3.2.3.

Deltagare Kön Ålder

(år;månad)

Hörselstatus Ålder

CI1

Ålder

CI2

Etiologi SES Ravens

(percentil)

Hörsel

KI1 p 123

(10;3)

Bilateral CI 47 47 CMV Universitet 32

(75–90)

**

KI2 f 131

(10;11)

Bilateral CI 46 59 Okänd Gymnasium 29

(25–50)

74

KI4 p 126

(10;6)

Bilateral CI 18 30 CMV Universitet 26

(25)

82

KI6 p 126

(10;6)

Bilateral CI 17 29 Usher Universitet 36

(99)

72

KI9 p 114

(9;6)

Bilateral CI 26 26 Okänd Universitet 36

(99)

**

KI10 p 109

(9;1)

Bimodal

CI/HA

59 * Okänd Gymnasium 31

(75–90)

**

KI11 p 108 Bilateral CI 13 30 Usher Gymnasium 36 **
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(9;0) (99)

KI12 f 100

(8;4)

Bimodal

CI/HA

38 * Hereditär Universitet 31

(75–90)

**

KI14 p 99

(8;1)

Bilateral CI 15 23 Okänd Universitet 21

(25–50)

**

KI16 f 98

(8;0)

Bilateral CI 14 14 JLNS Universitet 27

(75–90)

72

KI18 f 100

(8;4)

Bilateral CI 17 17 Meningit Gymnasium 31

(75–90)

74

KI19 f 85

(7;1)

Bilateral CI 22 22 CMV Gymnasium 28

(95)

48

KI21 f 88

(7;4)

Bilateral CI 22 27 Connexin

26

Universitet 34

(99)

64

KI22 p 88

(7;4)

Bimodal

CI/HA

69 * Pendred Universitet 23

(75)

**

KI23 p 89

(7;5)

Bilateral CI 16 26 Meningit Universitet 30

(90–95)

**

KI24 f 93

(7;9)

Bilateral CI 9 35 Okänd Universitet 23

(75)

12

KI26 p 87

(7;3)

Bilateral CI 14 14 Meningit Gymnasium 20

(50)

**

KI27 f 84

(7;0)

Bilateral CI 21 24 CMV Universitet 26

(90–95)

**

KI29 f 81

(6;9)

Bilateral CI 8 8 JLNS Universitet 32

(99)

64

KI31 f 73

(6;1)

Bilateral CI 8 13 JLNS Universitet 18

(50–75)

60

KI34 f 72

(6;0)

Bilateral CI 12 12 Okänd Universitet 26

(99)

72

KI35 f 98

(8;2)

Bimodal

CI/HA

55 * Okänd Grundskola 22

(50)

**

För att kontrollera om etiologi och hörselstatus påverkade utfallet av BNT, Ravens,

SRN2 och Nonordsrepetition, vilka beskrivs under avsnitt 3.2.1-3.2.3, analyserades

inomgruppsvariansen hos barnen med CI med oneway anova. Analysen gjordes i

statistikprogrammet SPSS, och ingen signifikant skillnad som berodde på dessa faktorer

påvisades. Tabell 2 visar resultat på oneway anova.
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Tabell 2. Illustrerar att inga signifikanta skillnader i icke-verbal intelligens, expressivt ordförråd och

fonologisk arbetsminnesförmåga påvisades när etiologi och hörselstatus analyserades med Oneway

anova. Percentilvärden för Ravens och stanine för BNT användes i analysen.

Procent rätt uppfattade ord i 65 dB korrelerade inte signifikant med resultat på SRN2, r

= -0,033, N = 10, p = 0,928, Nonordsrepetition, r = 0,104, N = 11, p = 0,760, eller

lexikalisering i SRN2, r = 0,401, N = 10, p = 0,251, respektive Nonordsrepetition, r =

0,410, N = 11, p = 0,210.

3.1.1. Mellangruppsvarians

Oberoende t-test i statistikprogrammet SPSS visade ett signifikant bättre resultat för

kontrollgruppen på BNT när råpoäng jämfördes t(63) = -4,31, p < 0,001, d= 1, samt när

staninevärden jämfördes t(33) = 3,1, p = 0,004, d = 0,8. När råpoäng från Ravens

jämfördes mellan grupperna framkom att kontrollgruppen hade ett signifikant högre

antal poäng t(30) = 2,35, p = 0,025, d = 0,5. Då gruppernas percentilvärden för Ravens

jämfördes genom att dessa omvandlades från en siffra mellan 1-10 (1 = percentil 25, 2 =

percentil 25-50, 3 = percentil 50 etc.) framkom dock att skillnaden inte var signifikant

t(63) =  0,629, p = 0,532, d = 0,2. Tabell 3 visar gruppernas resultat på BNT och Ravens.

Tabell 3. Testresultat för Boston naming test (BNT) samt Ravens coloured matrices (Ravens). Resultaten

redovisas för barnen med cochleaimplantat (CI) (N = 22) samt kontrollgruppen (NH) (N = 43).

Undersökta variabler F p
Etiologi & Ravens (7, 14) = 0,680 0,687
Etiologi & BNT (7, 14) = 1,264 0,335
Etiologi & SRN2 (7, 13) = 2,104 0,117
Etiologi & Nonordsrepetition (7, 14) = 1,063 0,434
Hörselstatus & Ravens (1, 20) = 0,653 0,429
Hörselstatus & BNT (1, 20) = 4,274 0,052
Hörselstatus & SRN2 (1, 19) = 0,217 0,647
Hörselstatus & Nonordsrepetition (1, 20) = 0,271 0,608

Medelvärde

(SD)

Median Högsta Lägsta

CI NH CI NH CI NH CI NH

BNT, råpoäng 33,1
(10,7)

41,4
(4,1)

36,5 42 46 49 10 31

BNT, stanine 4,3

(2,4)

6,1

(1,8)

5 6 9 9 1 1

Ravens, råpoäng 28,5 31 28 31 36 40 18 22
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3.2. Material

3.2.1. Fonologiskt arbetsminne

Nonordsrepetition är en del av testbatteriet Sound information processing system

(SIPS), och består av 24 nonord med tre eller fyra stavelser i varje målord, efter design

av Reuterskiöld-Wagner et al. (2005). Nonorden består av totalt 120 konsonanter och 16

konsonantkluster. Åtta av konsonantklustren är adekvata i svenskan, och 8 är

inadekvata. Testet avser mäta fonologiskt arbetsminne (Wass, 2009, se bilaga 1).

Serial recall av nonord 2 (SRN2) är en del av testbatteriet SIPS, och består av fyra

serier av nonord som ska repeteras av testdeltagaren. Serierna utökas från 2 nonord i

följd i tre omgångar till 5 nonord i följd, vilket innebär en ökad belastning på det

fonologiska arbetsminnet (Wass, 2009, se bilaga 2).

3.2.2. Expressivt ordförråd

Boston Naming Test (BNT) (Kaplan et al., 1983) mäter expressivt

ordförråd/benämningsförmåga genom att testdeltagaren får benämna bilder. Testet

består av 60 tecknade bilder, och används både för barn och vuxna och finns normerat

för svenska barn i åldern 6–15 år (Tallberg, 2005; Brusewitz & Tallberg, 2009).

3.2.3. Icke-verbal intelligens

Raven’s Coloured Progressive Matrices (Ravens) (Ravens et al., 2003) användes för att

mäta icke-verbal kognitiv förmåga och är ett mönsterigenkänningstest, utformat för barn

i åldern 4–11 år. Uppgifterna innefattar visuella stimuli som organiserats efter för

deltagaren okända regler, och deltagarens uppgift är att identifiera regeln för att kunna

avgöra vilket av flera presenterade alternativa objekt som har utelämnats. Testet är inte

tidsbegränsat, och uppgifterna ökar i svårighetsgrad (Cotton et al., 2005).

(5,5) (3,6)

Ravens, percentil 6,36

(3,02)

5,93

(2,41)

6 6 10 10 1 1
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3.3. Procedur

Materialet som använts i studien har tidigare samlats in i samband med en första

datainsamling för en longitudinell lässtudie (2012–2018) vid sektionen för

hörselimplantat på Karolinska Universitetssjukhuset och i samarbete med Linköping

universitet. Testningen skedde i samband med ordinarie kontrollbesök på sektionen för

CI av erfarna logopeder och audionomer. Testordningen var randomiserad och skedde

enbart på talspråk. Instruktioner gavs med teckenstöd vid behov innan själva testningen.

Vid testsituationen för Nonordsrepetition och SRN2, vilka beskrivs i avsnitt 3.2.1,

presenterades nonorden enskilt, respektive i sekvenser. Presentationen skedde auditivt

av en inspelad röst, och volymen justerades för att passa för varje individ. Ingen

upprepning av presentation av teststimuli tilläts. Närvarande i rummet var testledande

logoped, testdeltagare samt ibland vårdnadshavare och eventuellt även syskon. Nonord

benämndes i instruktionen till deltagarna som ”låtsasord” (se Bilaga 1 och Bilaga 2).

Data för den normalhörande kontrollgruppen samlades in av logopedstudenter vid

Karolinska Institutet 2014 (Cabander & Haman, 2014).

Författaren fick tillfällig tillgång till videoinspelningar som gjorts vid datainsamlingen

för barnen med CI för att kunna transkribera Nonordsrepetition och SRN2.

Transkriptioner för kontrollgruppen fanns färdigställda gällande SRN2, och författaren

fick tillgång till dessa för sammanställning och analys.

3.3.1. Analysmetod och statistik

3.3.1.1 Analys av data

Samtliga testdata fördes in Excel, och analyserades därefter i SPSS, version 24. För

gruppjämförelser mellan grupper användes oberoende t-test och för jämförelser inom

gruppen med CI användes oneway anova. För att kontrollera för samband användes

Pearson’s korrelation, och i vissa fall linjär regressionsanalys. Effektstorlek beräknades

med Effect size calculator från websidan Social sciece statistics (Stangroom, 2016).

Konfidensintervall bestämdes till 95 %, och signifikansnivån till 0,05.

3.3.1.2 Analys för fonologiskt arbetsminne

Transkriptionerna rättades och poängsattes, och utifrån poängen gjordes antaganden om

deltagarnas fonologiska arbetsminnesförmåga. Deltagarna fick ett poäng för varje
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korrekt återgivet nonord (Wass, 2009). Resultaten från Nonordsrepetition och SRN2

användes för analys av procent korrekta antal ord.

3.3.1.3 Analys semantiska strategier

För att identifiera om barn med CI använde semantiska strategier vid repetition av

nonord, och i hur hög grad detta i så fall gjordes, bestämdes att samtliga felsvar på

Nonordsrepetition och SRN2 analyserades kvalitativt för undersökning av eventuella

tecken på lexikalisering (Nakeva von Mentzer, 2015). Efter att testledaren först

transkriberat och analyserat antal korrekta nonord i båda deltest genomfördes den

analysen av samtliga felaktiga försök till återgivning hos respektive grupp.

Ett komplett riktigt ord på svenska bedömdes som tecken på lexikalisering och gav 1

poäng. För att möjliggöra en rättvisande jämförelse mellan de båda grupperna delades

antalet lexikaliseringar med antalet felsvar, det vill säga felaktiga försök till repetition

av nonord, för att få fram hur många procent av felsvaren som var lexikaliseringar. I

Tabell 4 nedan redovisas exempel på felsvar som tolkats som lexikaliseringar i de båda

testen.

Tabell 4. Exempel på inadekvata återgivningar av nonord som bedömts som lexikaliseringar. När

lexikalisering förekommit i kombination med en nonsensstavelse har den åsyftade lexikaliseringen

understrukits.

Test Målord Svar

Serial Recall av Nonord 2 pyg tyg

Serial Recall av Nonord 2 tod ord

Serial Recall av Nonord 2 gepp bäck

Serial Recall av nonord 2 bäm bänk

Nonordsrepetition ’höntpule ’hömpiller

Nonordsrepetition ’su:metta ’sylta

Nonordsrepetition ’ellomocki ’naken

Nonordsrepetition ’bleggesmange ’bleggesmannen

Ett högt antal poäng ansågs tyda på hög grad av lexikalisering. Eftersom det saknas

normvärden för lexikaliseringsstrategier användes resultaten beskrivande i studien. För

gruppen med CI kontrolleras sambandet mellan procent lexikalisering av felsvar i

SRN2, respektive Nonordsrepetition, och kön, ålder, icke-verbal intelligens, socio-
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ekonomisk status (utbildningsnivå för föräldrar), expressivt ordförråd, samt

operationsålder för CI1 och CI2. De faktorer som korrelerade med frekvens av

lexikalisering undersöktes ytterligare för samband med en linjär regressionsanalys, med

stegvis metod.

Summan av lexikaliseringar i SRN2 för båda grupper delades med antalet felsvar för att

få fram hur många procent av dessa som kunde tolkas som lexikaliseringar. Resultatet

jämfördes mellan grupperna i syfte att upptäcka eventuella skillnader.

3.4. Interbedömarreliabilitet

För att öka interbedömarreliabiliteten transkriberade och rättade en legitimerad logoped

med erfarenhet av transkribering 14,2 % av data från SRN2 och 13,6 % av data från

Nonordsrepetition, samt analyserade denna för lexikalisering. Resultaten bedömdes

överensstämma väl, då endast poängsättning för lexikalisering skiljde sig åt med ett

poäng för två deltagare. Resultaten illustreras i Tabell 5.

Tabell 5. Poängsättning av författaren (KP) sam legitimerad logoped (SW). NWC = antal korrekta

nonord, redovisade i procent.

Deltagare Serial recall av

nonord 2, NWC

Nonordsrepetition,

NWC

Lexikalisering, Serial

recall av nonord 2,

Råpoäng (procent)

Lexikalisering,

Nonordsrepetition,

Råpoäng (procent)

KP SW KP SW KP SW KP SW

KI1 2,4 % 2,4 % 0 % 0 % 12 (66,7) 11 (61,1) 11 (48,7) 10 (41,6)

KI4 9,5 % 9,5 % 29,2 % 29,2 % 9 (47,4) 8 (42,1) 1 (5,9) 1 (5,9)

KI14 33,3 % 33,3 % 29,8 % 29,8 % 14 (73,6) 14 (73,6) 2 (10,5) 2 (10,5)

3.5. Etiska överväganden

Etiskt godkännande finns sedan tidigare för studien från Regionala

etikprövningsnämnden i Linköping, Dnr 2011/29531. För att säkerställa sekretessen

lagrades videofilmerna som användes i studien som en lösenordskyddad zip-fil. Endast

författaren hade tillgång till lösenordet, och filen raderades efter avslutat arbete.

Transkriptioner av Nonordsrepetition och SRN2 förvaras som sekretessbelagt material

på Karolinska Institutet, tillsammans med övrigt forskningsmaterial från studien, inlåst i

brandsäkert plåtskåp.
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4. Resultat

4.1. Kvantitativ analys av fonologiskt arbetsminne

4.1.1. Frågeställning 1: Finns skillnader i fonologisk arbetsminnesförmåga mellan

resultat för barn med CI och normalhörande barn?

Medelvärdet av procent antal rätt på SRN2 för gruppen med CI var 17,4 % (SD = 10,5)

och för kontrollgruppen 49,2 % (SD = 10,5). Median för gruppen med CI var 17 %, och

för kontrollgruppen 45 %. Lägsta värde för gruppen med CI var 0 %, och för
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kontrollgruppen 33 %. Högsta värde för gruppen med CI var 36 %, och för

kontrollgruppen 71 %. När resultaten för SRN2 jämfördes med oberoende t-test

framkom en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna, t(62) = 11,3, p < 0,001, d

=3. I Figur 1 nedan illustreras de båda gruppernas medelvärden.

Figur 1. Medelvärden av procent rätt för gruppen med CI (N = 21) samt kontrollgruppen (N = 43). Data
saknades för ett barn (KI34) i gruppen med CI, varpå denna grupp endast har 21 deltagare.

I Tabell 6 redovisas resultat för barnen med CI av SRN2 och Nonordsrepetition. När

dessa resultat analyserades med en korrelationsanalys framkom en signifikant, måttlig

korrelation r = 0,507, N = 21, p = 0,019.

Tabell 6. Resultat av Serial recall av nonord 2 (SRN2) och Nonordsrepetition för gruppen med

cochleaimplantat. M = procent korrekt återgivna nonord. SD = standardavvikelse.

Deltagare SRN2

M

Nonordsrepetition

M

KI1 2,4 0

KI2 14,3 0

KI4 9,5 29,2

KI6 9,5 0

KI9 16,7 29,2

KI10 26,2 8,3
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KI11 11,9 20,8

KI12 28,6 33,3

KI14 33,3 20,8

KI16 28,6 12,5

KI18 19,0 50

KI19 0 0

KI20 29,6 8,3

KI21 16,7 0

KI23 35,7 41,7

KI24 21,4 16,7

KI26 4,8 0

KI27 7,1 4,2

KI29 26,2 12,5

KI31 16,7 20,8

KI34 Saknas 0

KI35 7,1 0

Medelvärde

(SD)

17,4

(10,5)

14,1

(15,1)

4.1.2. Frågeställning 2: Vilka faktorer (kön, ålder, icke-verbal intelligens, expressivt

ordförråd, socioekonomisk status, operationsålder för CI1 och CI2, hörselstatus)

har ett eventuellt samband med fonologisk arbetsminnesförmåga hos

respektive grupp?

Vid en korrelationsanalys framkom en måttlig signifikant korrelation mellan fonologisk

arbetsminnesförmåga och expressivt ordförråd hos barnen med CI, r = 0,487, N = 21, p

= 0,025. Tabell 7 nedan visar samtliga undersökta korrelationer för gruppen med CI

gällande fonologisk arbetsminnesförmåga mätt med SRN2.
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Tabell 7. Korrelationsberäkningar mellan resultat på Serial recall av nonord 2 för barnen med

cochleaimplantat och olika faktorer, r, samt signifikansnivå, p. CI1=första cochleaimplantatet,

CI2=andra cochleaimplantatet (N=21).

Faktor r p

Kön 0,046 0,844

Ålder -0,222 0,333

Operationsålder, CI1 -0,149 0,520

Operationsålder, CI2 -0,329 0,198

Hörselstatus 0,106 0,647

Etiologi 0,023 0,920

Icke-verbal förmåga (Ravens, percentil) 0,091 0,696

Expressivt ordförråd (BNT, stanine) 0,487* 0,025

SES (Föräldrars högsta utbildningsnivå) -0,392 0,079

*Korrelationen är signifikant, signifikansnivå 0,05.

En multipel regressionsanalys påvisade en tendens att expressivt ordförråd predicerar

31,4 % av resultaten på SRN2 för gruppen med CI, F(1, 15) = 8,312, p = 0,011.

En korrelationsanalys gjordes även för kontrollgruppen, och då påvisades en signifikant

korrelation mellan resultatet på SRN2 och icke-verbal intelligens. Tabell 8 på nästa sida

illustrerar korrelationer för SRN2 gällande kontrollgruppen.

Tabell 8. Korrelationsberäkningar för resultat på Serial recall av nonord 2 och olika faktorer för

kontrollgruppen, r, samt signifikansnivå, p (N = 43). SES = socioekonomisk status.

Faktor r p

Kön 0,063 0,687

Ålder -0,012 0,938

Icke-verbal förmåga (Ravens, percentil) 0,388* 0,010

Expressivt ordförråd (BNT, stanine) 0,291 0,058

SES (Föräldrars högsta utbildningsnivå) -0,272 0,077

*Korrelationen är signifikant, signifikansnivå 0,05.
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En multipel regressionsanalys visade att icke-verbal intelligens förklarar 13 % av

resultaten på SRN2 hos kontrollgruppen, F(1, 41) = 7,263, p = 0,010.

4.2. Kvantitativ analys av strategier vid ordgenerering

4.2.1. Frågeställning 3: Använder barnen med CI i högre grad semantiska strategier

vid ordgenerering jämfört med barn som hör normalt?

4.2.1.1 Serial recall av nonord 2

Gruppen med CI hade i genomsnitt 19,7 % felsvar (SD = 3,8), vilket motsvarar ca 8

felsvar per testgenomförande. Medianen var 19 %, lägsta antal felsvar 13 och högsta 28.

Kontrollgruppen hade i genomsnitt 16,4 % felsvar (SD = 5,6), vilket motsvarar ca 7

felsvar per testgenomförande. Medianen var 16 %, lägsta antal felsvar 4, och högsta

antal 27. Hos gruppen med CI bedömdes mellan 17,4 % och 73,6 % av felsvaren som

lexikaliseringar. Medelvärdet var 42,1 % (SD = 14,5) och medianen 40,9 %.

Kontrollgruppen bedömdes ha mellan 6,7 % och 100 % lexikaliseringar, och hade ett

medelvärde på 32,1 % (SD = 19,1). Medianen för kontrollgruppen var 29,2 %.

Ett oberoende t-test visade att gruppen med CI hade en statistiskt signifikant högre

procentandel lexikaliseringar i jämförelse med kontrollgruppen, t(62) = 2,12, p = 0,038,

d = 0,6.

4.2.1.2 Nonordsrepetition

Procent lexikaliseringar i Nonordsrepetition hos barnen med CI varierade mellan 4,2 %

och 45,8 %, med ett medelvärde på 14,8 % (SD = 11,2).

4.2.2. Frågeställning 4: Vilka faktorer (kön, ålder, icke-verbal intelligens, expressivt

ordförråd, socioekonomisk status, operationsålder för CI1 och CI2, hörselstatus)

har ett eventuellt ett samband med frekvens av semantiska strategier för

respektive grupp?

Vid korrelationsanalys framkom att procent lexikalisering för gruppen med CI

korrelerade måttligt med kön r = 0,533, N = 21, p = 0,013, ålder r = 0,531, N = 21, p =

0,013, och operationsålder för CI1, r = 0,473, N = 21, p = 0,030, samt operationsålder

för CI2, r = 0,554, N = 17, p = 0,021. Tabell 9 visar korrelationerna med samtliga

undersökta faktorer.
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Tabell 9. Korrelation, r, samt signifikansnivå, p, för frekvens lexikalisering i Serial recall av nonord 2

(SRN2) och kön, ålder, operationsålder för första cochleaimplantat (CI1) respektive andra

cochleaimplantat (CI2), hörselstatus, etiologi, icke-verbal förmåga, expressivt ordförråd, fonologiskt

arbetsminne samt socio-ekonomisk status (SES).

Faktor r p

Kön 0,533* 0,013

Ålder 0,531* 0,013

Operationsålder, CI1 0,473* 0,030

Operationsålder, CI2 0,554* 0,021

Hörselstatus 0,094 0,686

Etiologi -0,449* 0,041

Icke-verbal förmåga (Ravens) -0,265 0,245

Expressivt ordförråd (BNT, stanine) -0,138 0,550

Fonologiskt arbetsminne (SRN2) 0,044 0,850

SES (Föräldrars högsta utbildningsnivå) -0,170 0,462

*Korrelationen är signifikant med signifikansnivå 0,05.

Gällande barnen med CI visade en multipel regressionsanalys att ålder för operation av

CI1 tillsammans med kön predicerade 53,7 % av frekvens av lexikalisering i SRN2, F(1,

14) = 6,66, p = 0,022. Enbart operationsålder för CI1 predicerade 36,2 % av frekvens

lexikalisering i SRN2, F(1, 15) = 10,1, p = 0,006. Figur 2 på nästa sida illustrerar ett

svagt samband mellan frekvens av lexikalisering i SRN2 och operationsålder för CI, för

pojkar och flickor.



30

,

Figur 2. Figuren illustrerar ett svagt samband mellan operationsålder för CI1 och lexikalisering i Serial

recall av nonord 2 för pojkar respektive flickor.

Gällande kontrollgruppen påvisade en korrelationsanalys inga signifikanta korrelationer

mellan frekvens av lexikalisering och de undersökta faktorerna. Tabell 10 visar

resultatet av de undersökta korrelationerna.

Tabell 10. Korrelation, r, samt signifikansnivå, p, för frekvens lexikalisering i Serial recall av nonord 2

(SRN2) och kön, ålder, icke-verbalförmåga, expressivt ordförråd, fonologiskt arbetsminne samt

socioekonomisk status (SES) för kontrollgruppen (N=43).

Faktor r p
Kön 0,027 0,862
Ålder -0,055 0,762
Icke-verbal förmåga (Ravens) -0,112 0,475
Expressivt ordförråd (BNT, stanine) -0,261 0,091
Fonologiskt arbetsminne (SRN2) 0,209 0,178
SES (Föräldrars högsta utbildningsnivå) -0,190 0,222

En multipel regressionsanalys för kontrollgruppen påvisade ingen predicerande faktor

för frekvens av lexikalisering.

Vid korrelationsanalys framkom att lexikalisering i Nonordsrepetition inte korrelerade

med någon av de undersökta faktorerna. En multipel regressionsanalys visade ändå att

ålder för CI1 predicerade 31 % av lexikalisering i Nonordsrepetition: F(1, 15) = 8,18, p
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= 0,012. Figur 3 illustrerar ett svagt samband mellan operationsålder för CI1 och

lexikalisering i Nonordsrepetition.

Figur 3. Illustration av samband mellan operationsålder av första cochleaimplantatet (CI1) och procent
lexikalisering av nonord i Nonordsrepetition.

4.3. Bifynd

En multipel regressionsanalys visade att föräldrarnas utbildningsnivå förklarar 36,6 %

av resultaten på BNT för gruppen med CI F(1, 15)=10,23, p = 0,006. Hos

kontrollgruppen fanns inga signifikanta korrelationer mellan expressivt ordförråd och

någon av de undersökta variablerna.
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5. Diskussion

5.1. Sammanfattning

Resultatet av studien ger stöd åt hypotesen att fonologisk arbetsminnesförmåga skiljer

sig åt mellan barn med CI och normalhörande barn. Barnen med CI fick ett signifikant

lägre resultat än kontrollgruppen på SRN2, vilket tyder på en nedsatt

arbetsminnesförmåga. I studien påvisades en tendens till att expressivt ordförråd

predicerar fonologisk arbetsminnesförmåga hos barnen med CI. För kontrollgruppen

tycks icke-verbal förmåga predicera fonologisk arbetsminnesförmåga. Delsyftet med

studien var att undersöka om barnen med CI tycks använda semantiska strategier i hög

grad i uppgifter som belastar det fonologiska arbetsminnet. Resultaten påvisar en

tendens till ett mer frekvent användande av semantiska strategier hos barnen med CI,

jämfört med normalhörande barn. Ett svagt samband mellan ålder för operation av CI1

och användning av semantiska strategier påvisades, och en lägre operationsålder hade

ett samband med en lägre frekvens av semantiska strategier.

5.2. Resultatanalys

Resultatet av jämförelsen av resultat på SRN2 för de båda grupperna tolkas som att den

fonologiska arbetsminnesförmågan är nedsatt hos barnen med CI. Skillnaden mellan

grupperna var statistiskt signifikant, och effektstorleken var 3, vilket räknas som en stor

effekt, och stärker resultatets trovärdighet. Att barn med hörselnedsättningar skulle ha

en nedsatt fonologisk arbetsminnesförmåga stämmer också överens med vad tidigare

forskning visat. Till exempel använde Wass (2009) SRN2, och även då fick barnen med

CI ett sämre resultat än normalhörande. Wass använde i studien olika sätt att rätta, och

tittade på korrekta hela ord, korrekta konsonanter och korrekta vokaler tillsammans med

ordlängd. När man använde den sistnämnda rättningsmetoden fann man att skillnaden

inte var signifikant för barn i årskurs 4 (Wass, 2009). I den aktuella studien har enbart

helt korrekta ord varit kriteriet vid rättning, och det är möjligt att skillnaden mellan

grupperna skulle vara mindre om ett annat sätt att rätta tillämpades.

En multipel regressionsanalys visade att resultatet på BNT, som mäter expressivt

ordförråd/benämningsförmåga, predicerade resultatet på SRN2 för barnen med CI.

Resultatet på BNT tycktes i sin tur prediceras av föräldrarnas högsta utbildningsnivå hos
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denna grupp. Ett sätt att tolka detta är att anta att föräldrars utbildningsnivå har ett

samband med vilken grad av stöd och engagemang som ges från föräldrarna. Denna

tolkning skulle styrka det tidigare forskning visat angående sambandet mellan

språkutveckling hos barnen med CI och stöd från vårdnadshavare och andra personer i

barnets närmsta omgivning. Holt et al. (2013) fann ett samband mellan faktorer i

hemmiljö och receptivt och expressivt ordförråd hos barn med CI. Man fann att barnen i

de familjer som i hög grad använde sig av regler och kontrollstrategier hade en sämre

språkutveckling än hos andra. Författarna diskuterade att detta skulle kunna förklaras

med att man i tidigare studier funnit att det är fördelaktigt för språkutvecklingen att

främst följa barnet i interaktionen, i jämförelse med att föräldern leder i interaktionen

genom att styra barnets uppmärksamhet (Holt et al., 2013). Pisoni & Cleary, 2003, fann

resultat som indikerade att barn med CI har bättre förutsättningar att utveckla sin

fonologiska arbetsminnesförmåga om man exponeras för talspråk i hög grad (Pisoni &

Cleary, 2003.) Även detta resultat kan kopplas till resultaten i den aktuella studien, då

ett ökat engagemang från föräldrarna kan leda till att barnen exponeras för talat språk i

högre grad. För kontrollgruppen sågs inget signifikant samband mellan föräldrarnas

utbildningsnivå och expressivt ordförråd eller fonologiskt arbetsminne. Denna skillnad

mellan grupperna kan tolkas som en ytterligare indikation på vikten av stöd i

språkutvecklingen för gruppen med CI. Dock är det viktigt att ha i åtanke att resultatet

för kontrollgruppen är mer tillförlitligt än det för gruppen med CI, eftersom

kontrollgruppen är större.

Även Nonordsrepetition transkriberades och analyserades för barnen med CI. Data från

detta test saknades från kontrollgruppen, varpå ingen jämförelse var möjlig. Resultatet

på Nonordsrepetition korrelerade med resultatet på SRN2, och eftersom de båda testerna

avser mäta fonologisk arbetsminnesförmåga kan detta ses som att man ytterligare

styrker att denna är nedsatt hos barnen med CI.

När antalet lexikaliseringar i SRN2 analyserades visade det sig att detta förekommer hos

båda grupperna. Vid en jämförelse mellan grupperna framkom att barnen med CI i

genomsnitt gjorde signifikant fler lexikaliseringar än de normalhörande. Detta kan

tolkas som att barnen med CI använder semantiska strategier i högre grad än

normalhörande när det fonologiska arbetsminnet belastas. Detta stämmer överens med
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den tendens som framkom i Nakeva von Mentzers studie från 2015, där barn med CI i

högre grad lexikaliserade nonord vid avkodning (Nakeva von Mentzer, 2015). En

multipel regressionsanalys visade att kön tillsammans med ålder för när man får sitt

första CI predicerar graden av lexikalisering i SRN2 hos denna grupp. Det är dock

viktigt att ha i åtanke att urvalet är så pass litet att det inte är rimligt att dra några

slutsatser om könseffekt. Även lexikalisering i Nonordsrepetition tycks enligt

regressionsanalys prediceras av operationsålder för CI1, dock var sambandet svagare än

vid SRN2. Att det i båda fallen finns ett samband mellan operationsålder för CI1 och

frekvens av lexikalisering kan tolkas som att en längre period av auditiv deprivation har

påverkat den språkliga och kognitiva utvecklingen så att barnen i högre grad tillämpar

semantiska strategier.

Då både icke-verbal förmåga och expressivt ordförråd skilde sig signifikant mellan

grupperna, kan det inte uteslutas att detta har haft inverkan på testresultaten i denna

studie. Dock visade en regressionsanalys att expressivt ordförråd endast predicerade

resultatet på SRN2 för gruppen med CI. För kontrollgruppen predicerade icke-verbal

intelligens resultatet på SRN2.

5.3. Metodanalys

Då det saknas normering för lexikalisering av nonord, ska resultaten från denna studie

ses som en indikation. Författaren har delvis följt principerna från Nakeva von Mentzer

(2015), som analyserade fonologisk avkodning av nonord genom att räkna kompletta

svenska ord som lexikalisering. För att öka reliabiliteten i studien transkriberade och

analyserade en blindad, legitimerad logoped delar av materialet. Vid jämförelse visade

sig resultaten överensstämma väl, och endast ett fåtal poäng för lexikaliseringar skiljde

sig från författarens analys. Mer forskning med bland annat större stickprov behövs

dock innan man kan säga mer än vilka tendenser som finns för gruppen med CI.

Gruppen med CI var en heterogen grupp, exempelvis avseende etiologi, operationsålder

för CI1 och icke-verbal intelligens. Denna heterogenitet avspeglar hur det ser ut i denna

patientgrupp. Att resultaten på SRN2 indikerade en signifikant lägre fonologisk

arbetsminneskapacitet trots gruppens heterogenitet stärker den påvisade skillnaden.
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Detsamma gäller resultaten där användning av strategier jämfördes mellan grupperna,

där också en signifikant skillnad påvisades.

Gruppen med CI bestod av 22 barn, vilket kan anses vara ett litet stickprov. Det hade

varit önskvärt att ha en större grupp barn med CI, men de resultat som framkommit i

studien kan ändå ge värdefulla indikationer som påvisar behovet av mer forskning i de

undersökta områdena.

När det använda datamaterialet för barnen med CI insamlades fick barnen göra flera test

i följd, vilket kan ha påverkat koncentrationsförmågan negativt, och bidragit till

uttröttning hos barnen. Att kunna hålla god koncentration är troligen viktigt för att

resultatet ska bli rättvisande. Även kontrollgruppen fick göra flertalet test i följd, och

ordningen randomiserades för att undvika ordningseffekter (Cabander & Haman, 2014).

I detta arbete användes videoinspelningar av testsituationen för transkribering. Ljud-

och videoinspelningar som används vid denna typ av studier behöver vara av god

kvalitet, för att säkert kunna uppfatta fonem. Att använda videoinspelningar är

fördelaktigt i jämförelse med enbart ljudinspelningar, då det kan göra det möjligt att

använda visuella ledtrådar när det är svårt att uppfatta fonemen auditivt. Materialet som

användes i denna studie var av varierande kvalitet, vilket gjorde att det i vissa fall var

svårt att uppfatta framförallt vokaler. 10 % av materialet för respektive test av

fonologisk förmåga transkriberades av en logoped. Att resultaten av transkriptionerna

för författaren och logopeden korrelerade signifikant kan styrka att materialet

transkriberats korrekt, men man bör ha inspelningarnas kvalitet i åtanke när man

resonerar kring resultaten.

En aspekt som kan har påverkat graden av lexikalisering är testledarens förhållningssätt

till barnens användande av strategier i testsituationen. Under testningen av barnen med

CI förekom att testledaren påminde barnet om att målorden inte är riktiga ord, och även

att man ibland kommenterade användningen av semantiska strategier som något

positivt. Detta kan ha påverkat barnens strategival. Ingen information finns om ifall

detta förekom vid testningen av kontrollgruppen.
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5.4. Slutsatser

I denna studie påvisades en nedsatt fonologisk arbetsminnesförmåga hos barn med CI i

åldern 6;0–10;6 år. Detta resultat stämmer överens med vad som framkommit i tidigare

studier. Gällande barnen med CI fanns tendenser som visade att fonologisk

arbetsminnesförmåga predicerades av expressivt ordförråd, som i sin tur predicerades av

föräldrars utbildningsnivå. Detta kan anses styrka vikten av stöd och engagemang för

språkutvecklingen ifrån vårdnadshavare och andra personer i barnets närhet. Hos

gruppen med normalhörande barn sågs inget samband mellan expressivt ordförråd och

föräldrars utbildningsnivå, och det framkom istället att icke-verbal intelligens

predicerade resultatet på en fonologisk arbetsminnesuppgift. Gällande strategier

indikerades att barnen med CI i högre grad använde semantiska strategier i jämförelse

med normalhörande barn i uppgifter som mäter fonologiskt arbetsminne. Studien

påvisade också en tendens till att barn som fått sitt CI senare använde semantiska

strategier i högre grad än barn som fått CI tidigt. För att kunna dra säkrare slutsatser

behövs mer forskning inom detta område, med bland annat ett större stickprov.
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