
Hur utvecklas talspråk och kommunikativa färdigheter hos 

barn med hörselnedsättning?

Centrum för forskning om funktionshinder, 2021-02-04

Ulrika Löfkvist, Universitetslektor, Med Dr, leg. logoped, LSLS cert. AVEd

Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet; ulrika.lofkvist@pubcare.uu.se

Forskning Funktionshinder, FoU-enheten, Nära Vård och Hälsa, Region Uppsala; ulrika.lofkvist@regionuppsala.se

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet; ulrika.lofkvist@ki.se

mailto:ulrika.lofkvist@pubcare.uu.se
mailto:ulrika.lofkvist@regionuppsala.se
mailto:ulrika.lofkvist@ki.se


Innehåll

Faktorer som påverkar språkutveckling och kommunikation hos 
individer med hörselnedsättning 

- Screening och tidiga insatser 

- Orsak till hörselnedsättning påverkar inte bara hörsel

- Språkmiljöfaktorer

- Interventionsinsatser förutom hörseltekniska hjälpmedel 

(hörapparater och hörselimplantat)

Fokus på yngre barn med hörselnedsättning och deras familjer 



Hörselnedsättning hos barn är ett vanligt funktionshinder

32 miljoner barn (40 dB eller sämre på minst ett öra)

2/3 barn per 1000 födda/per år

90 % typiskt hörande föräldrar

324.000 med CI (2012)

(ca 45.000 CI säljs per år)



1 – 3 – 6 

(Joint Committee on Infant Hearing, Policy Statement, 2007;2019)



Universell nyfödhetsscreening sedan 2008 

Otoakustiska emissioner (OAE)

ABR 1, 2

Frivilligt (de flesta testas)

OBS – progressiv 

hörselnedsättning missas



Barn med hörselimplantat i Sverige 2021 

Ca 1500 barn 

Nyföddhetsscreening

Tidig (5 månader) och bilateral implantation (1-3-6)

Tidiga familjecentrerad interventionsinsatser t ex AVT

7 CI-kliniker(5 opererar barn)

Från medicinsk-teknisk forskningsinriktning till även forskning om språk, 

psykisk hälsa och kognition etc



1 – 2 – 3 
(Yoshinaga-Itano et al., 2017)



Vi hör med….





Auditiv deprivation 

Plasticitet 



Auditory deprivation– what have the children missed, and 

how will the deprivation affect further development?

• Listening experiences before birth

• Listening, use of voice and preverbal experiences before first HA fitting

• Fitting of hearing aids (full time use?)

• Developing of babbling and early audioverbal communication skills

• Cognitive deficits due to auditory deprivation - causing some of the variation in 

i.e. phonological awareness  (Cupples et al., 2013) or executive functioning 
(Kronenberger et al., 2013)

• Development of phonology, vocabulary, grammar, reading skills



Hörselstimulans via teknik ger både primära och sekundära effekter

Primära effekter av tidig hörselstimulans: 

Påverkan på fonologisk utveckling, förbättat arbetsminne, och snabbare
åtkomst till lexikon (processering och inlärning av språk påverkas positivt)

Sekundära effekter: 

Egen användning och förståelse av talspråk, kommunikation, påverkar läs-
och skrivförmåga, psykosociala färdigheter



Populationsbaserad studie

The Australian "LOCHI" study aims to examine the 

longitudinal development of children who have been 

identified with hearing loss in. The first phase focuses on 

development up to 5 years of age with the second phase 

testing children up to 9 years of age.

Participants

Approximately 468 children are participating in the LOCHI 

study (Ching, 2017). 

Males 54%, and 25% of participating children have 

additional disabilities. 



Major findings of the LOCHI study on children at 3 years of age and 

implications for audiological management (Ching et al. 2013)

OBJECTIVE:

This article describes the major findings of the Longitudinal Outcomes of Children with Hearing Impairment 

(LOCHI) study.

DESIGN:

A population-based prospective cohort study; with randomized controlled trials of hearing aid prescription and 

non-linear frequency compression.

SAMPLE:

451 children in New South Wales, Victoria and Southern Queensland.

RESULTS:

Significant predictors of language outcomes at 3 years of age included severity of hearing loss, 

gender, presence of additional disabilities, maternal education, and age at cochlear 

implantation. 

CONCLUSIONS:

These findings form the basis for evidence-based guidelines for management of children with hearing loss.



Babbling in Children with Hearing Impairment who use Hearing Aids or Cochlear 

Implants – a pilot study

Children born deaf (n=6, 0;10-2;0 years) reached the CB 

milestone after consistent CI use (5 months), no 

significant differences were found compared to NH 

controls (n=22, 0;10-1;6 years). 

Children, mild to moderate HI, and HA (n=5) 0;9-1;7 

years produced less utterances and were at risk of more 

atypical consonant repertoire – and they did not use their 

HA full time; median time with HA: 5 hours (0-8)

Löfkvist et al. 2019



Age at surgery



Talspråksförståelse (Reynell-III) 
5 grupper med olika åldrar vid operation med cochleaimplantat (CI) (n=115)

Grupp 1: <9 mån Gropp 2: 9-12 mån Grupp 3: 12-18 mån Grupp 4: 18-24 mån Grupp 5: 24-29 mån
Group 1, N = 19
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Group 2, N = 29
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Group 3, N = 28
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Group 4, N = 22
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Group 5, N = 17
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Mean slope in groups
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Reg 4

Reg 5

Karltorp, E., Eklöf, M., Östlund, E., Asp, F., Tideholm, B.& Löfkvist, U. Cochlear implantation before nine months of age seems beneficial for the outcome of spoken

language – a longitudinal study (2020, Acta Paediatrica) 



1 – 3 – 6 policy –
inte ännu utvärderad i Sverige
(Joint Committee on Infant Hearing, Policy Statement, 2007;2019)

Nyupptäckta barn med hörselnedsättning och 

deras föräldrar 

95 % har hörande föräldrar

”Welcome to Holland…”

KRIS – sorg, stress

Sårbarhet i olika hög grad 



Föräldrars lyhördhet – en viktig prediktor

Effects of Maternal Sensitivity (MS) and Cognitive and Linguistic Stimulation (CLS) on 

cochlear implant users' language development over four years (Quittner et al., 2013)

Conclusion: 

The magnitude of effects of MS and CLS on the growth of language was similar to 

that found for age at cochlear implantation, suggesting that addressing parenting

behaviors is a critical target for early language learning after implantation



Social interaktion/turtagning med 

vårdgivare: 

Påverkar hjärnas uppbyggnad av 
neurala nätverk – ännu större 

betydelse än socioekonomiska faktorer

Language Exposure Relates to Structural Neural Connectivity in Childhood, Romeo et al. (2018)



“Children with hearing loss require three 

times the exposure to learn new words 

and concepts due to a reduced acoustic 

bandwidth”

- Pittman, 2008



Atypical developmental pattern in children with CI – with better expressive- than receptive 
vocabulary ability (Löfkvist et al., 2014; Chilosi et al., 2013)

Table 3. Test results on picture naming; BNT, receptive vocabulary; PPVT-III and Semantic feature 

test (Pictures and Questions) (mean±SD) divided into groups

NH CI LI ASD

BNT 37.36 ± 6.55 34.65 ± 7.16 19.33 ± 5.53 25.08 ± 9.05

PPVT III 122.21 ± 22.97 102.12 ± 26.98 77.25 ±18.06 71.67 ± 44.33

Sem. feature test 

(pictures)

15.46 ± 2.52  13.68 ± 2.69 9.25 ± 3.55 8.17 ± 3.71

Sem. feature test 

(questions)

13.87 ± 2.97 12.12 ± 2.58 10.33 ± 2.67 10.33 ± 2.64



New, prospective follow-up study

What is the long-term effects of young age at CI?

 Depth and breadth in vocabulary

 Social wellbeing

 Executive functioning, academic skills

 Listening ability

Teenagers with CI aged 13-18 years (n=100) + age-matched
controls (n=100)

PhD-project for SLP, starting 2021, KI



Hörselnedsättning hos barn med 

flerspråkig/kulturell bakgrund

Vanligt - varför?

Hög grad av heterogenitet

Få studier, små urval 

Ingen evidens-baserad interventionspolicy



Flerspråkiga barn med 

hörselnedsättning i Sverige och Norge

30 % av alla barn som fått cochleaimplantat mellan 2000-15 på Karolinska univ.sjh
hade en flerspråkig bakgrund. Arabiska och somaliska var de vanligaste språken och
majoriteten av barnen hade två föräldrar med ett annat modersmål än svenska
(Löfkvist et al., in preparation)

30,9 % av alla norska barn som fått CI är flerspråkiga (Rikshospitalet)

(Amundsen et al., 2016)

Ökat antal i Sverige pga högre andel immigration sedan 2015

Prevalens för barn med hörapparater? 



”Det är inte hörseln som är problemet”

(Förälder till ett dövt barn pga kCMV infektion, med bilaterala CI)



Orsaker till tidig hörselnedsättning

- med el utan andra funktionsnedsättningar

Permanenta skador: 

Genetik (50 %, varav 30 % syndrom)

Kromosomrubbning t ex downs syndrome, CHARGE 

Genetisk variation/mutation t ex connexin 26, Jervell-Lange 
Nielsen syndrom, Pendred, X-linked missbildning

-missbildad cochlea i en del fall (typ och grad av 
missbildning=IP2, IP3, aplasi)

Förvärvad hsn 50 %

Infektioner (meningit)

Medicinering (cancer)

Trauma (slag mot huvudet, buller)

Under graviditet:

- infektioner (Rubella, cCMV (vanligast), toxoplasmos)

- alkohol, droger

OBS: 

Upprepade otiter = tillfällig hörselnedsättning 
som kan påverka tal, språk och kommunikation 



kCMV infektion - fakta

kCMV infektion är mycket vanligt förekommande – trots det stor brist på kunskap i samhället och vården

Herpesvirus som smittar gravida som i sin tur smittar sitt ofödda barn 

Konsekvenserna kan vara mycket allvarliga, t ex hjärnskador, flerfunktionshinder

En av de vanligaste orsakerna till medfödd och progressiv hörselnedsättning/dövhet 

En orsak till hörselnedsättning som kan förebyggas – med preventiva åtgärder

Det finns ännu inget vaccin – efter ca 50 års forskning

Effekterna och begränsningarna av antiviral behandling efter upptäckt i spädbarnsålder är inte helt känd 
och undersökt (t ex sidoeffekter över tid)



Prevalens av kCMV infektion

Gravida som blir infekterade 
(primärinfektion, reinfektion)

Foster som smittas 
Primärinfektioner; 30-50 %

Reinfektioner; 1-3 %

Regionala skillnader globalt i antal smittade – t ex fler i Brasilien, Afrika 

etc, färre i Finland

Sverige: 0.5 % av alla nyfödda smittas av kCMV



Barn med kCMV infektion i Sverige 

120 000 barn föds varje år

600 nyfödda med kCMV varav ca 120 (15-20 %) med 
skador och funktionshinder (inklusive hörselnedsättning)

30 barn (5 %) med svåra skador/multihandikapp, dövhet

Ingen universell CMV-screening i Sverige, diagnos ställs 
ofta retrospektivt via PKU-prov 





kCMV infektion och hörselnedsättning

Asymptomatisk (90 %)

-Passerar OAE-screening, progressiv hsn, 

-Ensidig eller bilateral lätt-grav hsn

-Heterogen grupp (fr ej synbara svårigheter till 

komorbida tillstånd)

Symptomatisk (10 %)

-1 eller flera skador/symptom vid födseln, ofta 

multifunktionshinder 

- Grav sensorineural hsn/dövhet



Resultat (kCMV vs. Cx26)   (Karltorp et al., 2014)

(Barn med kCMV-infektion: n=26, barn med cx26: n=13)

Neonatala symptom: 6/26 (0/13)

“Bakåtkastning av huvudet” (oberoende föräldrarapportering) 

(fr 2-4 månaders ålder- ca 18 månader): 23/26 (0/13)

Genomsnittlig gångålder: 19 månader (12 månader)



Resultat (kCMV vs. Cx26)

Balansstörning (test): 10/11 (0/13)

Ätproblem: 46 % (n=12) (0/13)

Synskada: 20 % (n=5) (0/13)

Oralmotorisk dysfunktion: 15% (n=4) (1/13)

Inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna på passivt
ordförrådstest (PPVT-3) och icke-verbal kognitiv förmåga (Ravens) 



Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Autismspektrumstörning = 4/26 (0/13)

ADHD = 4/26 (0/13)

Språkstörning (ej relaterad till hörsel)= 2/26 (0/13)



Löfkvist, U., Anmyr, L., Henricson, C., Karltorp, E. (2020). Executive Functions, Pragmatic Skills and 

Mental Health in Children With Congenital Cytomegalovirus (CMV) infection With Cochlear Implants - a 

pilot study, Frontiers in Psychology. doi:/10.3389/fpsyg.2019.02808.



Resultat: kCMV vs. Cx26

Pragmatik (CCC-2): 

Statistiskt signifikant sämre resultat för barn med kCMV jämfört med kontroller, totalsumma (Z=-2.28, p=.02, 
r=.57), och delskalorna; initiativ (Z=-2.40, p=.02, r=.60), och användning av kontext (Z=-2.87, p=.002, r=.72)

Samband mellan bättre språkförmåga i tidig ålder och pragmatisk förmåga i skolålder

Exekutiva funktioner (BRIEF): 

Sämre resultat för båda grupperna jämfört med normdata (typiskt hörande barn i samma åldrar)

Tendens till sämre EF resultat hos barn med kCMV jämfört med kontroller på föräldra- och lärarformulär, men 
inte statistiskt signifikanta skillnader 

Statistiskt signifikant sämre resultat på fonologiskt arbetsminnestest för barn med kCMV jämfört med kontroller
(Z=-2.30, p=.02, r=.56) 

Mental hälsa (SDQ): 

Inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de två grupperna. Korrelation mellan pragmatiska färdigheter och 
mental hälsa



Konklusion och diskussion

Barnen med kCMV hade åldersadekvat ordförråd, icke-verbal kognitiv förmåga, 

och mental hälsa – men atypiska EF och sämre pragmatiska färdigheter jämfört 

med kontroller med genetisk orsak (Cx26) 

Barn med kCMV infektion kan riskera inlärningssvårigheter i skolan pga sämre EF 

och svårigheter med social interaktion pga pragmatiska svårigheter

Litet urval – multicenterstudier behövs i framtiden, gärna med longitudinell design



Utmaningar

Stigma: oro för att barnet ska smitta andra, föräldrar känner skuld för att de smittat
barnet, stigma pga att barn med kCMV ofta har komorbida tillstånd tex intellektuellt
funktionshinder

Kunskapsbrist: i samhället, inom vården, föräldrakurser, och på vårdutbildningar, 
föräldrar “lär” professionella om CMV

Preventiva insatser: Åtgärder behövs och det finns kunskap om vad som behövs
göras, men ett hinder är spridning av uppdaterad kunskap och tillämpning

Familjecentrerad intervention: lite eller begränsad kunskap om “samlade effekter” av
medfödd CMV. Det finns inga föräldraorganisationer i Sverige eller Norden



Diskussion: 

prevention, kartläggning och behandling

Preventiva åtgärder kan bidra till att färre 
barn föds med kCMV infektion

Generell kCMV screening:

• Tidigt insatt antiviral behandling

• Tidigare identifikation av hsn

• Tidig NPF-kartläggning

• Mer kunskap om hur kCMV påverkar 
barn som inte har hsn

Förebyggande, individanpassad och 
familje-centrerade interventionsinsatser

Bred TEAM-inriktning, pga heterogenitet

Observant för tidiga sk ”Röda flaggor”

Planera in mer regelbundna 
hörselmätningar pga progressiv hsn

Inkludera utvärdering av EF och pragmatik i 
testbatteri



Preventiva åtgärder för gravida 

Dela inte mat och dryck med 

småbarn

Pussa inte småbarn på munnen

Tvätta händerna, speciellt efter 

att ha bytt blöjor



Hörselhabilitering Skandinavien - 2001

• Mycket låg förväntan på barnets hörsel- och talspråksförmåga, och tal som kunskapsspråk

• Många deltidsanvändare och en hel del icke-användare av CI och/eller HA

• Mycket begränsade möjligheter till tidig, preventiv familjecentrerad intervention och ingen 
föräldrautbildning med fokus på lyssnande och talspråk 

• Några barn inkluderade i vanliga skolor – med mycket lite stöd för hörsel, talspråk och 
kommunikation

• Tvåspråkig inriktning råder; teckenspråk och skriven svenska, talspråk= bonusspråk, 
flerspråkiga familjer ombeds att inte tala hemspråk utan fokusera på svenska och teckenspråk

• Inga döva föräldrar väljer CI för sitt döva barn



Hörselhabilitering i Skandinavien 2021

• Högre förväntan på barns hörsel och talspråksförmåga

• De flesta föräldrar väljer talspråklig inriktning (ett eller flera) 

• Döva föräldrar väljer CI för sitt döva barn (med tvåspråkig inriktning; 
teckenspråk och talspråk/skriftspråk)

• Tidig, preventiv hörselhabilitering inklusive föräldrautbildning med 
fokus på lyssnande och talspråk

• Mer medvetenhet om speciella behov hos barn med särskilda behov 
och tilläggsdiagnoser 

• Inte alltid tidig diagnos av språkstörning, ADHD, ASD, speciellt inte 
om barnet även har en flerspråkig bakgrund

• Svårt att nå en del familjer med interventionsinsater – socioekonomi 
och sociokulturella skillnader påverkar



Vad vi vet om föräldrar till barn med hörselnedsättning

Mer än 90-95% av föräldrarna är själva normalhörande

De flesta har inga tidigare erfarenheter av hörselnedsättning

Många upplever oro, sorg, tvivel, chock (”Welcome to Holland”)

Vanlig reaktion: barnet är så litet…vi kan väl vänta?

En del studier visar att föräldrar till barn med hörselnedsättning har färre talspråkliga 

kontakter med sitt barn (både mängd och längd av yttranden) (Nott, 2003) 

Andra studier visar att man med riktad intervention kan påverka föräldrar med barn som 

har en hörselnedsättning att prata mer (Yoshinaga-Itano et al., 2010; 2020)



AVT - 10 grundprinciper finns på www.agbell.org

”Auditory-Verbal Therapy is 

the application and management 

of technology, strategies, 

techniques and procedures to

enable children who are deaf or 

hard of hearing to learn to listen 

and understand spoken language

in order to communicate through

speech”

(Estabrooks, p.2, 2001)

http://www.agbell.org/


Skillnader mellan traditionell logopedbehandling och AVT

Stora insatser, långvarig kontakt (1-2 år samt uppföljning)

Träffar yngre barn (fr 2-3 månader och uppåt)

Mer ”direkt” online handledning av föräldrar 

Inget speciellt pedagogiskt inriktat lekmaterial

Utgångspunkt att barnet inte har specifika svårigheter med språkinlärning 



AVT - ett diagnostiskt interventionsarbete

AVT anses diagnostiskt eftersom interventionsformen är en dynamisk samarbetsprocess mellan 

föräldrar och AVT-pedagog - där man tillsammans fortlöpande observerar, undersöker och 

diskuterar ett enskilt barns generella utveckling 

Genom att vara väl förtrogen med hur den normala språkutveckling går till samt genom lämpliga 

och mätbara bedömningar av funktionell lyssnings- och kommunikationsförmåga, kan AVT-

handledaren föreslå relevanta och lämpligt höga mål



AVT  i världen

Listening Spoken Languge Specialist certified

Auditory Verbal Therapist/Educator (LSLS cert)

LSLS cert. = “Golden standard” inom

hörselhabilitering i världen

Logopeder, specialpedagoger, audiografer

Ca 970 certifierade worldwide men

många fler arbetar enligt principerna för AVT 

Nu möjligt att skriva cerifieringstenta online

En certifierad i Norge

Agbell.org



WORDS MAKE A DIFFERENCE –
a research program that examines the spoken language environment in 
young children

The aim of the longitudinal and interdisciplinary research program “Words make a difference” is to 
explore the listening and spoken language environment in children aged 0-48 months, with and 
without HI and its possible effects on language-, listening-, cognitive- and socio-emotional 
development. 

The national research team is based on the Hearing Implant Section (KI) and has an international 
profile with partners in Norway, Italy and Brazil.



LENA = ”Stegmätare” för bl.a.

antal ord/turtagning/barnets 

vokalisation/auditiv miljö

50



51 Föreläsningens 

All-day recording (12-16 hours)

Child Vocalizations

Conversational Turns

Audio environment

Adult Words



Developmental snapshot – generell språkutveckling 

(föräldraformulär, LENA) 



Automated Vocal Analysis of Children With Hearing 

Loss and Their Typical and Atypical Peers (n=273)

Van Dam et al (2015)

Conclusions: broad similarity between children with hearing loss and 
typically developing children, although children with hearing loss show 
some delay in their production of speech



N=28, 24 months (+-6 months)

Children with HI who were 

engaged in more conversational 

turns demonstrated stronger 

linguistic outcomes than children 

who were engaged in fewer 

conversational turns. 

The frequency of interactions was 

decreased in households with high 

rates of electronic media exposure. 



Table 3. Inter-rater and validity (likelihood ratio, ICC) of LENA use in Sweden from samples of 

all-day recordings in children aged 12-30 months. 

 
Authors; Year  N    Ages          Recording length        Human transcr.      Inter-transcriber r.    Likelihood ratio 

         (months)       mean, (SD) (hours)   n (total length)           %                               %     

Nilsson &             12   (18-24)       12.97 (0.9)                 n=4 (60 min)    AW:96%;CV:89%   AW:75%;CV:80% 

Olsson 2015 

 

Jonsson Lif &       10   (17-29)       11.53, (1.5)                 n=3 (45 min)    AW:93%;CV:93%   AW:76 %;CV:75%     

Pettersson 2016 

 

Mosten &             10   (12-18)       13.11, (4.1)                 n=3 (45 min)    AW:92%;CV:88%   AW:76%;CV:69%  

Stenberg 2017 

 

Andersson, 13    (12-30)      13.09 (1.5)                 n=4 (60 min)    AW:0.99*;CV:0.71* AW:65% ;CV:82% 

Stepanyan & 

Åkerström 2019             

 

Notes:* Inter-rater measured with ICC. AW= adult words, CV= child vocalizations.  

 

 

Validering av LENA, pågående delstudie 

(typiskt hörande svenska barn, 12-30 månader) 



Initial analysis of dyadic patterns from 

LENA recordings/diary reports – prel. results

More AV communication:

- Meaningful listening

- Meals

- Reading books 

- Morning and evening 

Less AV communication:

- TV/Ipad-time

- Outdoor activities

- Distant listening (could be a 

masked child-child interaction)

- Silence



Gender differences in Caregiver’s Use of Spoken Language close to young 

children with and without Hearing Impairment measured with LENATM 

(under review, Ear & Hearing)

Löfkvist, U.1-2, Nilsson, S. 3, Thalén, Y. 4, Östlund, E. 5-6, Mared, H.6,7, Johansson, C.8, Anmyr, L.2,9, Karltorp, E. 2,5

1Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden
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Early Hearing Detection and Intervention 

“1-3-6”? (Joint Committee on Infant Hearing, 2007; 2019) 

Subjects 1 month
(OAE)

3 months
(HL

confirmed)

6 months
(interventi

on with 
HA)

Family-
centered
Interventi
on

CI 
(n=11)

100 % 4 months
(1-20)

5 months
(1.5-22)

5 months
(4-10)

HA 
(n=11)

100 % 3 months
(1.5-8)

5 months
(3-10)

7 months
(4-11)

HA: 3/10 (1 bortfall) når 1-3-6, 0/10 når 1-2-3
CI: 6/11 når 1-3-6, 2/11 når 1-2-3



AVT/AVT hybrid/AV approach/unspecific FCEI

Children with CI: 

P_6            AVT (hybrid)                                        48                                                          24 

P_10                   AV approach           46                          24 

P_13            AV approach                                        16                                                           12 

P_14                   AVT                                                     22                                                           24 

P_18                   Unspecific FCEI                                  25                                                          ongoing 

P_25                  AV approach                                         #                                                              #                  

P_26                  AVT                                                      44                                                            24 

P_30                  Unspecific FCEI                                    #                                                               # 

P_35                   AVT                                                      #                                                           ongoing 

P_37                   AVT                                                      #                                                           ongoing 

P_41                  Unspecific FCEI                                     #                                                              # 

Mean (SD)                                                                      34 (14.05)                                                 22 (5.40) 

Median (min-max)                                                         35 (16-48)                                                  24 (12-24) 

Table 2. Description of FCEI intervention characteristics for individual children with HI (n=22), and 

mean/median results for two subgroups (HA and CI). 

Children              Type of FCEI                     Frequency (number of occasions)     Time period (months) 

Children with HA: 

P_5             Unspecific FCEI                                    5             8                                        

P_8                      AVT                           15            24 

P_12                    AVT                                                      6                                                          12 

P_15                   Unspecific FCEI                           8                                                           24 

P_19                   AVT (hybrid)                                      26                                                           18 

P_20                   AVT                                                    10                                                           10 

P_32                   AVT                                                    18                                                           10 

P_43                   AV approach                                         9                                                             6 

P_46                   Unspecific FCEI                                   #                                                             # 

P_47                   AV approach                                         #                                                             # 

P_48                   Unspecific FCEI                                    #                                                            # 

Mean (SD)                                                                      12 (7.12)                         14 (7.09) 

Median (min-max)                                                          10 (5-26)                                               11 (6-24) 

Barn med CI och deras familjer fick mer individuellt FCEI stöd jmf 
med barn som hade HA, och under en längre period  



Bakgrundsinformation
(n=22); 7-33 månader, genomsnittsålder: 18 månader (Md:14 månader)

Etiologi: 

HA (n=11)= ej klarlagd i samtliga fall

CI (n=11) = er klarlagd för 5 barn, 3 

Pendred, 3 Connexin26

Bilaterala HA

4 CI+HA

7 bilaterala CI  

Primärt talad svenska i hemmet, 

5 familjer använder tecken som 

stöd (barn med CI)

Alla inkluderade i vanlig förskola

Majoriteten av föräldrar hade hög 

utbildningsnivå 



Table 4. LENA measures: distribution by groups (HI; n=22, and NH; n=50), and independent samples t-

test results. 

                      Children with HI (n=22)             Children with TH (n=50)        

     M         SD     (Min-max)           M         SD        (Min-Max)           t-score, p-value 

Adult words      20.499   5.843  (10.013-35.533)  17.867   6.909 (4.323-36.241)        t(70)=1.56, p=.12       

Female words   13.040     4.672  (5.940-24.370)    10.857   5.111  (1.470-25.983)     t(70)=1.71, p=.09             

Male words        5.260      4.111  (694-15.171)        6.486    4.189  (402-18.670)       t(70)=-1.15, p=.25    

Conv. Turns          603         235  (304-1.312)             789       371  (161-2.142)          t(70)=2.18, p=.03 

Child voc.          2.053         945   (817-4.865)         2.807    1.290  (743-6.257)          t(70)=-2.46, p=.02          

Silence                43%      10.9     (19-69)                  46%     11.0  (21-68)                 t(70)=-1.20, p=.23       

Noise                     3%        1.3      (1-6)                      4%       1.3    (1-9)                     t(70)=-1.40, p=.17 

Screen time           5%        7.0      (1-32)                    3%        2.8   (1-12)                    t(70)=1.88, p=.06 

Distance               25%       9.7      (9-51)                  25%        8.6   (8-46)                   t(70)=.28, p=.78 

Meaningful          23%       5.7      (13-32)                22%        6.0    (12-39)                t(70)=.72, p=.48 

D.S Std score*     71.9     32.5     (1-135)                 102.5     13.0 (64-125)             t(64)=-5.50, p<.001       

D.S (months)*     10         5.9      (1-23)                     19         (7.5) (4-34)                  t(64)=-4.75, p<.001       

 Notes. D.S= Developmental Snapshot, * = HI; n=17, TH; n=49. 

Talspråkmiljö (LENA) (n=72)



Kvinnor pratar mer än män i närheten  

av yngre barn

Figure 2. Bar chart illustrating female caregivers and male caregivers use of words during the recording day (per hour) in three groups (CI, HA and TH), N=72.



Barn med hörselnedsättning hade försenad språkförmåga 

(dev.snap) jmf med kontroller i samma ålder (n=49) 

Figure 2. Scatterplot illustrating relationship between developmental age (Developmental Snapshot results) and chronological age for 66 participants (HI; n=17, TH; n=49).



Vuxenord resp turtagningar i relation till 

barnyttranden

Figure 3. Scatterplot illustrating relationship between adult words per hour and child 

vocalizations per hour 

in the three groups (CI, HA, TH), N=72.

Figure 4. Scatterplot illustrating relationship between conversational turns per hour 

and child vocalizations per hour 

in the three groups (CI, HA, TH), N=72.



Korrelationsanalys (n=72)

Table 5. Correlation analysis between variables in children with hearing impairment (n=22).  

                                    1              2            3            4             5           6           7 

1 Chronological age (months)            -        

2 Developmental age (months)¤      0.68**     - 

3 Listening on close distance (%)    NS           NS          - 

4 Audible screen time (%)                0.49*    0.56*      -0.44*     - 

5 CV (per hour)                                 0.55**   NS        0.64**    NS       - 

6 AW (per hour)                                NS         NS        0.63**   -0.45*       NS         - 

7 CT (per hour)                                 NS        NS          0.69**   NS           0.92**  NS            - 

Notes: *p<.0.05, **p<0.01. ¤= Developmental Snapshot; n=17. Data from the all-day recording; 

percentage of listening on close distance from caregivers, percentage of time spent close to audible 

screens and number of CV; child vocalizations, AW; adult words and CT; conversational turns per hour.  

Table 6. Correlation analysis between variables in children with typical hearing (n=50). 

                                      1               2                 3            4           5           6           7      

1 Chronological age (months)                -        

2 Developmental age (months)¤         0.88**         - 

3 Listening on close distance (%)       0.29*         0.42**        - 

4 Audible screen time (%)                  NS              NS           NS          - 

5 CV (per hour)                                   0.65**       0.66**    0.69**     NS        - 

6 AW (per hour)                                  NS              NS         0.87**   -0.35*   0.45**      - 

7 CT (per hour)                                   0.47**        0.57**    0.79**    NS       0.87**    0.73**    -       

Notes: *p<.0.05, **p<0.01. ¤= Developmental Snapshot; n=49. Data from the all-day recording; 

percentage of listening on close distance from caregivers, percentage of time spent close to audible 

screens and number of CV; child vocalizations, AW; adult words and CT; conversational turns per hour.  

Tal på nära avstånd korrelerar med högre antal barnyttranden, vuxenord och 
turtagningar hos barn med hörselnedsättning
(i linje med studien av Ambrose et al. 2014)



Konklusion & Diskussion 

Stora skillnader mellan kvinnliga och manliga vårdnadshavare i antal ord som används nära yngre barn –
oavsett hörselförmåga

Barn med hörselnedsättning hade sämre generell språkförmåga än hörande barn – kan vara tecken på 
försening 

Verbala turtagningar stark korrelation med barnyttranden i båda grupperna

Lyssna på nära avstånd är associerat med högre andel talspråkskommunikation med yngre barn

1-3-6, 1-2-3????

FCEI???

Etiologi?



How can we evaluate AND perhaps affect the variation of

outcome in individuals with HI by using LENA?







Behövs verkligen PEPP i Sverige?

1-3-6? 

1-2-3 

AVT började implementeras ca 2005

OBS - ingen nationell kvalitetsuppföljning, 
och få certifierade inom AVT



Vad innebär PEPP?

P reventive

E ducation

P rogram for

P arents

Ett förebyggande utbildningsprogram för föräldrar som nyss fått beskedet att deras barn har en 

hörselnedsättning och där LENA och videoanalyser ingår för att mäta utfall före och efter 

intervention samt som del i interventionen



Preventive Education Program for Parents (PEPP)

12-week dyadic education model with focus on seven short-term goals from time at 

diagnosis (0-18 months) 

1. Full-time use of hearing technology (HA and/or CI)
2. Increase parental sensitivity to the child’s own audio-verbal initiatives and promote 
attachment/socioemotional development

3. Increase spoken language communication with the child in everyday situations
4. Promote the child’s audio-verbal turn-taking skills 
5. Reduce TV-time/electrical sounds (if necessary) 
6. Increase the percentage of “meaningful listening time” (time close to parents)
7. Introduce books and singing as part of early every-day activities from Day 1

Step 1: Parental sensitivity/attachment/socioemotional dev + HA/CI use

Step 2: Integrate hearing/listening and audio-verbal strategies in every day life

First pilot: 8 families so far
Aim: RCT cohort study in the future 



Preliminära resultat 

Vuxna blir snabbt medvetna om sin egen röst- och talspråksanvändning 

t ex barnriktat tal

Heltidsanvändning och lyhördhet = ej ett bekymmer hos pilotfamiljerna

Föräldrar ökar antal verbala turtagningar över interventionstid

Fortsätter prata med sitt barn i väntan på CI

Barnets tal ändras – tecken på utveckling eller förändrad hörsel? Kan LENA-

bedömning bidra i kartläggning vid CI-utredning?

Familjer är unika – behöver individuell anpassning av interventionsmodeller



Vad har vi lärt oss så här långt? 

PEPPEN= 

Preventiv TIDIG insats som är viktig för ALLA barn

Struktur – bidrar till mer jämlik vårdinsats?

Dyaden i fokus

Empowerment och engagemang hos alla viktiga vårdnadshavare

74

PEPP

Hörsel och 
lyssnande

Talspråks-
kommunikation

Socioemotionell
utveckling



Implikationer av ORD gör skillnad-projektet

Ny kunskap om miljöfaktorer (lyssnings- och språkmiljö) i relation till 
talspråksutveckling

Ny metod som kan bidra till att förklara och påverka en del av
variationen i utfallet hos barn som får hörapparater och/eller
cochleaimplantat

Ny kunskap om föräldraengagemang gällande språkstimulering, inte
bara hos barn med hörselnedsättning utan även hos föräldrar till typiskt
hörande barn

Resultaten av PEPP och LENA-mätningar kan ha positiva effekter för
alla barn och deras familjer, oavsett typ av hörteknik, socioekonomisk
bakgrund eller var man bor

Valideringsstudien bidrar till att man i framtiden kan använda LENA i fler
svenska populationer och fler kliniska grupper



Frågor?

Reflektioner? 

ulrika.lofkvist@pubcare.uu.se

mailto:ulrika.lofkvist@pubcare.uu.se

