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Sammanfattning: 

Bakgrund: Monaurala lågredundanta taltester används, tillsammans med andra tester i 

testbatterier, för att undersöka centrala auditiva funktioner. Testgrupper som ingår i 

monaurala lågredundanta taltester är: lågpassfiltrerade taltester, tal-i-brus tester och 

tidskomprimerade taltester.  

Syfte: Syftet var att ta reda på vilka monaurala lågredundanta taltester som finns och vilka 

resultat man kan få på dessa.  

Metod: Litteraturstudie där experimentella studier har använts.  

Resultat: De monaurala lågredundanta taltester som har använts i de studerade artiklarna är 

filtrerat tal, meningar-i-brus, ord-i-brus, taluppfattning-i-brus, tal-i-brus, SPIN, R-SPIN, 

SSI/MCI, SSI/ICM, SIN, tidskomprimerade ord med olika kompressionsgrader, hackat tal, 

The Compressed Sentence Test och SCAN-A, SCAN-C med undertesterna Auditory Figure 

Ground och filtrerade ord. Försökspersoner med hörselnedsättning får signifikant sämre 

resultat än normalhörande på många av testerna. Barn får sämre resultat på flera av testerna 

jämfört med vuxna.  

Slutsatser: Det finns många olika monaurala lågredundanta taltester. De valda artiklarna tar 

upp fler monaurala lågredundanta taltester än vad som nämns i använd referenslitteratur. 
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1. Inledning 

1.1 Den rutinmässiga hörselutredningen 

Som audionom arbetar man med att utreda hörseln hos patienter som upplever svårigheter att 

höra i varierande lyssningsmiljöer. I den rutinmässiga hörselutredningen ingår ton- och 

talaudiometri (SAME, 1990). När det rör sig om den vanligaste formen av hörselnedsättning, 

sensorineural hörselnedsättning, får patienten luft- och benledningskurvor som följs åt 

(Roeser & Clark, 2007) och ett talresultat som ligger inom förväntade värden (SAME, 1990). 

Vid de tillfällen då tonaudiometrin och/eller talaudiometrin inte ger svar på vilken diagnos det 

rör sig om krävs det att audionomen går vidare med specialmätningar. Detta för att kunna 

fastställa orsaken till hörselproblemet och lokalisera var en eventuell skada sitter (SAME, 

1990).  

Även efter en hörapparatutprovning kan det hända att en patient upplever svårigheter att höra 

och inte tycker att hörapparaten hjälper. Det kan i vissa fall bero på att patienten har en 

störning i det centrala auditiva nervsystemet (Dillon, 2001).  

För att undersöka och diagnostisera störningar och skador i det centrala auditiva nervsystemet 

kan man använda sig av psykoakustiska mätningar (Baran, 2007).  

Innan man går vidare och tillämpar ett testbatteri för att utvärdera de centrala auditiva 

funktionerna, måste man utföra tonaudiometri, impedansaudiometri och OAE. Detta för att 

fastställa om hörselproblemen som patienten upplever beror på skador som sitter utanför det 

centrala auditiva nervsystemet (ASHA, 2005). Det är viktigt att utesluta att det inte rör sig om 

till exempel auditiv neuropati. Auditiv neuropati ger oftast normala svar på OAE men höjda 

eller uteblivna svar på stapediusmätning (till exempel ASHA, 2005; Gelfand, 2009; Keith, 

2007 refererar till Sininger, Hood, Starr, Berlin & Picton, 1995 och Hood, 1998). 

 

1.2 Auditiva processer 

I det centrala auditiva nervsystemet sker den auditiva bearbetningen. Auditiv bearbetning 

består av flera centrala auditiva processer som till exempel: temporal integration, temporal 

diskrimination, ljudlokalisation, lateralisering, förmågan att uppfatta akustiska signaler som 

har försämrats, förmågan att uppfatta en akustisk signal som störs av en konkurrerande 

akustisk signal och förmågan att känna igen auditiva mönster (ASHA, 2005 refererar till 

ASHA, 1996; Bellis, 2003; och Chermak & Musiek, 1997).  

Temporal integration handlar om att en ljudsignal måste ha en viss tidslängd för att dess 

egenskaper ska kunna uppfattas. Om ljudsignalen är för kort hinner de centrala hörselbanorna 

inte analysera signalen fullständigt och ljudet upplevs som svagare (SAME, 1990).  

Temporal diskrimination är förmågan att skilja mellan två singaler som har olika tidslängd 

(SAME, 1990). 

Det finns inget test som kan undersöka alla de auditiva processerna, utan olika tester mäter 

olika processer. Därför behöver audionomen använda sig av ett testbatteri av tester för att 

kunna utreda funktionerna hos så många processer som möjligt (Baran, 2007). 
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1.3 Testbatteri 

Inför val av testbatteri bör audionomen genom observation försöka bilda sig en uppfattning 

om patientens förmågor och problemområden. Audionomen måste via anamnes ta del av 

patientens allmänna hälsotillstånd, kommunikationsförmåga, lyssningsförmåga och språkliga 

förmåga (Baran, 2007).  Vid val av testbatteri bör man ta hänsyn till patientens 

motivationsnivå samt fundera över hur långa testsessioner patienten kan tänkas orka med. 

Man måste även tänka på vilka tester patienten kan tänkas klara av att genomföra. När man 

ska välja ett testbatteri är det viktigt att fundera över vilken eller vilka auditiva processer som 

testerna undersöker samt om testerna är lämpliga i förhållande till patientens språkliga eller 

kognitiva förmågor. Man måste även fundera över om patienten stämmer in på den 

patientgrupp som testerna ursprungligen utformats för (Baran, 2007).   

När audionomen väljer ett testbatteri finns det ett antal testprinciper att ta hänsyn till. Till 

exempel bör man ta hänsyn till att olika individer kan uppleva olika besvär. Testerna bör 

väljas utifrån den information som audionomen har om patienten.  Det är viktigt att testerna 

som inkluderas i testbatteriet undersöker olika nivåer i det centrala auditiva nervsystemet samt 

olika auditiva processer. Testbatteriet bör inkludera både tester som bygger på talstimuli och 

tester som bygger på någon annan typ av stimuli. Detta för att undersöka olika nivåer i det 

centrala auditiva nervsystemet och för att undersöka olika aspekter av auditiv bearbetning. 

Det är viktigt att vid val av testbatteri ta hänsyn till bland annat språkliga förutsättningar (som 

till exempel modersmål eller språkutveckling), mental ålder, hur motiverad, uppmärksam, 

pigg och utvilad patienten är. Längden på testsessionen ska vara lämplig för personens 

uppmärksamhetsförmåga, energi och motivation (ASHA, 2005) 

Att välja ett lämpligt testbatteri så att de områden i det centrala auditiva nervsystemet som 

man strävar efter att undersöka verkligen undersöks är en viktig klinisk kunskap för 

audionomen. Om ett område inte testas av testbatteriet riskerar en eventuell skada att förbli 

oupptäckt (Baran, 2007). 

Ett testbatteri kan innehålla psykoakustiska tester. I gruppen psykoakustiska tester ingår 

monaurala lågredundanta taltester och även dikotiska lyssningstester, binaurala interaktions 

tester och temporala mönster- och bearbetnings tester (Baran, 2007).  

 

1.4 Nervbanor i det auditiva systemet 

Ljudvågor färdas in i cochlean där hårceller kommer i gungning och skickar information om 

ljudet i form av elektriska impulser upp i hörselnerven.  

Hörselnerven går genom den inre hörselgången in i hjärnstammen via ett område mellan 

lillhjärnan och pons (hjärnbryggan) som kallas för cerebellopontine vinkeln. Nervimpulser går 

härifrån via nervceller upp i hörselsystemet till två olika omkopplingsstationer. Antingen till 

främre cochleariskärnorna eller till bakre cochleariskärnorna. I de båda 

omkopplingsstationerna överförs nervimpulser, från nervcellerna, via synapser till nästa nivå 

av nervceller. Några av nervcellerna fortsätter på samma sida av hjärnstammen, ipsilateralt, 

upp till övre olivkärnan. De flesta av nervcellerna går dock över till den kontralaterala 

nervbanan, i den motsatta hjärnhalvan. Några av de nervimpulser som korsar över fortsätter 

direkt upp till den laterala lemniskeln, medan andra nervimpulser överförs via synapser till 

nervceller i den motsatta övre olivkärnan för att sedan fortsätta upp till den laterala lemniskeln 

(Gelfand, 2009). Från den laterala lemniskeln fortsätter några av nervimpulserna vidare mot 
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nästa omkopplingsstation som är colliculus inferior, medan några nervimpulser passerar förbi 

denna omkopplingsstation. Oavsett vilken väg nervimpulserna tar fortsätter de fram till 

mediala knäkroppen i thalamus, som är den sista omkopplingsstationen. I den mediala 

knäkroppen överförs nervimpulserna från alla nervbanorna via synapser till en nervbana som 

till slut leder fram till auditiva cortex (Gelfand, 2009).   

 

 SAME, 1990. s. 159, återges med tillstånd 

FIGUR 1 Översiktlig figur över hörselbanorna 

1. Inneröra. 2. Hörselnerv. 3. Cochleariskärnor. 4. Övre olivkärnan. 5. Colliculus inferior 

6. Mediala knäkroppen. 7. Primära hörselbarken.  

 

Eftersom det auditiva nervsystemet fungerar på ett sådant sätt att nervcellerna går över från 

ena hjärnhalvan till den andra, kommer ljudsignaler från båda öronen att skickas via 

nervbanor i de båda hjärnhalvorna. Om en skada uppstår på en punkt i det centrala auditiva 

nervsystemet kan ljudsignalen oftast ta en annan väg genom nervsystemet för att nå fram till 

sitt mål. Därför resulterar en skada i det centrala auditiva nervsystemet sällan i förlorad 

hörselkänslighet (Gelfand, 2009).  Personer med en skada i det centrala auditiva nervsystemet 

får därför oftast normalt tonaudiogram och normala resultat på vanlig talaudiometri (SAME, 

1990). Skador i det centrala auditiva nervsystemet leder till att bearbetningen av auditiv 

information försvåras. Förmågan att urskilja önskvärda ljud vid förekomst av 
bakgrundsbuller, att lokalisera ljud och att förstå tal, är förmågor som kan försämras (Gelfand, 

2009).  Det faktum att en ljudimpuls kan färdas upp till auditiva cortex genom olika 

nervbanor gör att det auditiva nervsystemet är redundant (Gelfand, 2009). När man talar om 

de auditiva nervbanornas redundans, talar man om inre redundans (Gelfand, 2009; SAME, 

1990). Det finns även yttre redundans som syftar på redundansen hos talstimuli (SAME, 

1990). 

 

1.5 Inre redundans 

I det centrala auditiva nervsystemet finns ett överflöd av antalet nervceller, som går från 

hjärnstammen upp till auditiva cortex (SAME, 1990). I det centrala auditiva nervsystemet 

finns även fysiologiska, anatomiska och biokemiska överlappningar som bidrar till att 
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ljudsignaler kan färdas olika vägar i nervbanorna. Dessa egenskaper är det som ger det 

centrala auditiva nervsystemet dess inre redundans. Den inre redundansen bidrar bland annat 

till att flera auditiva signaler kan bearbetas samtidigt (Stach, 2007). Förekomsten av en 

sjukdom eller skada kan ha stor neurologisk påverkan på det centrala auditiva nervsystemet, 

men den inre redundansen gör att information fortfarande kan bearbetas, eftersom 

ljudimpulserna kan ta andra vägar förbi skadan (Stach, 2007). En skada i det centrala auditiva 

nervsystemet leder dock ändå till att den inre redundansen försämras (SAME, 1990). 

 

1.6 Yttre redundans 

Med yttre redundans menar man överflödet av information som finns i en talsignal (SAME, 

1990).  Ett språk har olika semantiska, fonologiska och syntaktiska regler, som den som 

behärskar språket har lärt sig (Stach, 2007). När man som lyssnare tolkar ett budskap 

använder man sig av sin språkliga erfarenhet. Man känner till hur talljud kan kombineras och 

hur talets akustiska signalmönster kan se ut. Man använder sig även av den erfarenhet man 

har om den som talar, den sociala miljön man befinner sig i och det aktuella samtalsämnet 

(SAME, 1990). 

Ju mer innehåll en talsignal har ju större är den yttre redundansen. En sammanhängande 

mening har mer redundans än enskilda ord. Tal med hög redundans är lättare för till exempel 

en person med hörselnedsättning att uppfatta, än tal med lägre redundans (Stach, 2007).  

Eftersom det finns mycket redundans i en talsignal, kan en normalhörande person uppfatta 

och tolka även en förvrängd talsignal. Denna redundans gör det även möjligt att uppfatta tal 

trots en påverkan av störande bakgrundsbuller (SAME, 1990).  

 

1.7 Förhållandet mellan inre och yttre redundans 

En skada i det centrala auditiva nervsystemet leder till en försämrad inre redundans. En 

person med en sådan skada kommer att stöta på problem när talsignalen har en försämrad 

redundans, detta eftersom den inre redundansen inte klarar av att kompensera för bristen på 

yttre redundans (SAME, 1990).  

Som tidigare nämnt får personer med skador i det centrala auditiva nervsystemet oftast 

normalt ton- och talaudiogram (SAME, 1990). Dock kan dessa personer rapportera 

svårigheter att höra när bakgrundsbuller är närvarande (Stach, 2007). Detta eftersom 

bakgrundbullret minskar den yttre redundansen (Krishnamurti, 2007).   

För att undersöka hörselfunktionen i det centrala auditiva nervsystemet behöver man försvåra 

taltestmaterial genom att minska redundansen (SAME, 1990).  

 

1.8 Monaurala lågredundanta taltester 

I monaurala lågredundanta taltester som används för att undersöka de centrala auditiva 

funktionerna har talstimulits redundans minskats. Denna minskning av yttre redundans görs 

genom att man ändrar talstimulits amplitud, frekvens eller tid (SAME, 1990). Inom låg-

redundanta taltester så finns det tre undergrupper av tester. Dessa tester är lågpassfiltrerade 
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taltester, tal-i-brus tester och tidskomprimerade taltester (t.ex. Krishnamurti, 2007; Stach, 

2007).   

1.8.1 Lågpassfiltrerade taltester 

Lågpassfiltrerade taltester är ett av de tidigaste testerna som har används för att utreda 

personers auditiva bearbetningsförmåga. Teststimuli skapas genom att man filtrerat bort de 

höga frekvenserna i ett talstimuli. Eftersom redundansen de höga frekvenserna bidrar med 

försvinner, minskas talstimulits redundans. Personer med auditiva bearbetningssvårigheter 

som kräver högre redundans för att uppfatta tal, jämfört med normalhörande, får problem med 

dessa tester (Stach, 2007). De första undersökningarna som genomfördes med 

lågpassfiltrerade taltest på 1950-talet, undersökte patienter med normala tonaudiogram men 

som visade tecken på temporallobsskador. Undersökningarna visade att majoriteten av de 

patienter som hade temporallobsskador fick sämre resultat på det öra som är kontralateralt 

från skadan (både Krishnamurti, 2007 och Stach, 2007 refererar till Bocca, Calearo och 

Cassinari, 1954).  

SCAN, SCAN-A och SCAN-C utvecklades 1986, 1994, 2000 av Keith. SCAN-testerna 

undersöker den auditiva bearbetningen hos barn och vuxna (Krishnamurti, 2007, refererar till 

Emmanuel, 2002). SCAN testets fulla namn är SCAN: A Screening Test for Auditory 

Processing Disorders. A i slutet av SCAN-A står för adults (vuxna) och C i slutet av SCAN-

C står för children (barn) (Emanuel, Ficca & Korczak 2011 refererar till Keith, 1994, 2000). 

The Filtered Words subtest (Filtrerade ord) är ett undertest till SCAN och SCAN-C som 

används för barn mellan åldrarna tre och elva år (Krishnamurti, 2007).  

Lågpassfiltrerade taltester har visat sig vara måttligt känsliga för att upptäcka skador i det 

centrala auditiva nervsystemet. Speciellt känsliga är testerna för skador i temporalloben. 

Lågpassfiltrerade taltester passar även för att användas när man vill undersöka barn som 

misstänks ha (C)APD (central auditory processing disorders, centrala auditiva 

bearbetningssvårigheter), för att utvärdera hur deras förmågor till auditiv bearbetning 

fungerar. Eftersom lågpassfiltrerade taltester påminner om hur det är att lyssna i bullriga 

miljöer, kan de funktionella problem som barnen drabbas av vid lyssning i miljöer med 

bakgrundsbuller upptäckas (Krishnamurti, 2007).    

 

1.8.2 Tal-i-brus tester 

I de Tal-i-brus tester som används vid undersökning av det centrala auditiva nervsystemet, 

störs talstimuli antingen av brus eller av konkurrerande tal. Vilken typ av brus som används är 

olika beroende på vilket test som utförts. Exempel på brus är mulitalker-babbel eller vitt brus. 

Användandet av olika typer av brus gör det svårt att jämföra resultat från olika tester med 

varandra (Krishnamurti, 2007). Inom gruppen Tal-i-brus tester, som används vid 

diagnostisering av (C)APD, finns det tre standardiserade tester som används i kliniskt arbete.  

Auditory Figure Ground (AFG) är ett av de tre testerna. AFG är deltest till SCAN, SCAN-A 

och SCAN-C testerna, som undersöker förmågan hos barn att förstå enstaviga ord som störs 

av multitalker babbel (Krishnamurti, 2007).  

Synthetic Sentence Identification with Ipsilateral Competing Message (SSI-ICM) är ett test 

utformat så att lyssnaren blir hindrad att ta hjälp av sin språkliga förmåga. Testpersonen får 

lyssna på syntetiska meningar. Meningarna är inte semantiskt korrekta (Krishnamurti, 2007), 

med detta menas att meningarna inte förmedlar något logiskt budskap (SAME, 1990). 
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Samtidigt som meningarna presenteras får testpersonen även lyssna på ett annat stimuli, som 

kan vara i form av en inspelad dialog eller berättelse. Testet kan upptäcka skador på 

hjärnstammen (Krishnamurti, 2007 refererar till Jerger & Jerger, 1974, 1975).  

Tal-i-brus tester har visats sig vara marginellt till måttligt känsliga för ett flertal olika 

störningar i det centrala auditiva nervsystemet (Krishnamurti, 2007 refererar till Jerger & 

Jerger, 1975, Morales-Garcia & Poole, 1972).  

 

1.8.3 Tidskomprimerade taltester 

I tidskomprimerade taltester har talstimuli komprimerats elektroniskt genom att delar av 

talsignalen tagits bort. Talsignalens frekvens förblir densamma (Krishnamurti, 2007 refererar 

till Beasley & Maki, 1976, Beasley, Schwimmer & Rintelmann, 1972).  Om ett 

tidskomprimerat taltest har en 40 % kompression, har 40 procent av det ursprungliga stimulit 

tagits bort. En kompression på 45 % rekommenderas att användas kliniskt (Krishamurti, 2007 

refererar till Bellis, 2003). Normalhörande personer får normala resultat vid 45 % 

kompression medan personer med störningar i det centrala auditiva nervsystemet får sämre 

resultat (Krishnamurti, 2007 refererar till Wilson, Preece, Salamon, Sperry & Bornstein, 

1994).  

Tidskomprimerade taltester har en känslighet på 80 procent för skador i temporalloben 

(Krishnamurti, 2007 refererar till Karlsson & Rosenhall, 1995). De är även känsliga för 

diffusa/spridda skador i auditiva cortex (Krishnamurti, 2007 refererar till Kurdziel, Noffsinger 

& Olsen, 1976).  

 

1.9 Problemformulering 

Som audionom kan man träffa på patienter vars diagnos inte kan fastställas genom 

rutinmässiga hörselmätningar och då behöver man gå vidare med specialmätningar (SAME, 

1990). Man kan träffa på patienter som man misstänker har nedsatta centrala auditiva 

funktioner. Monaurala lågredundanta taltester kan användas för att undersöka centrala 

auditiva funktioner, tillsammans med andra tester i ett testbatteri (ASHA, 2005). Patienter 

med centrala auditiva problem kan bland annat uppleva svårigheter att förstå tal i 

bakgrundsbuller (till exempel Stach, 2007; Gelfand, 2009). Audionomen måste kunna hjälpa 

även denna patientgrupp. Med det här arbetet vill vi bidra med kunskap till 

audionomstudenter eller andra personer som är intresserade att lära sig mer om monaurala 

lågredundanta taltester.  

 

2. Syfte 

Syftet med arbetet är att belysa vilka monaurala lågredundanta taltester det finns och vilka 

resultat man kan få på dessa tester. 

Frågeställning 1: Vilka monaurala lågredundanta taltester finns det? 

Frågeställning 2: Vilka resultat kan man få på monaurala lågredundanta taltester? 
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3. Metod 

Ansatsen har varit att göra en systematisk litteraturstudie. Med detta menas att hitta alla 

studier som är relevanta för uppsatsen, alltså som kan svara på frågeställningarna (Forsberg & 

Wengström, 2003). Dock blev slutresultatet inte en systematisk litteraturstudie, vilket 

diskuteras närmare i metoddiskussionen.  

Först söktes sökord i MeSH-databas. Då hittades inga MeSH-termer. Den MeSH-terms 

kombination som använts i sökordstabellen har hittats utifrån andra artiklars MeSH-termer. 

Därefter söktes information manuellt i boken Handbook of (central) auditory processing 

disorder av Musiek och Chermak (2007). Utifrån boken hittades sökord. Utifrån 

referensförteckningen i boken hittades genom manuell sökning ASHAs rapport från 2005. 

Fortsatt sökning på referenser ansågs inte givande då de var svåra att hitta. Istället inleddes 

sökning i databaser.  

I databaser söktes vetenskapliga artiklar baserade på experimentella studier. Den första 

databasen som användes var PubMed, som är en medicinsk databas som främst innehåller 

vetenskapliga tidsskriftsartiklar (Forsberg & Wengström, 2003). I början av sökprocessen 

söktes artiklar även i databasen LibHub, där man kan finna artiklar från Örebro universitets 

internationella tidsskrifter (enligt Örebro universitetsbibliotekets hemsida). Sökning i LibHub 

genererade färre träffar än sökning med samma sökord i PubMed. Därför ansågs det inte vara 

givande att söka vidare i LibHub.  

Sökorden som användes var namnen på de olika testerna som finns inom gruppen monaurala 

lågredundanta taltester. Sökning utfördes även på testerna i kombination med central auditory 

nervous system. Dessa sökord valdes eftersom artiklarna skulle handla om någon eller några 

av de tester som används för att undersöka det centrala auditiva nervsystemet.  

Vid sökning i PubMed användes avgränsningar. Dessa var att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska, att studierna som artiklarna behandlade skulle vara utförda på människor och att 

artiklarna skulle vara publicerade under de senaste tio åren. I början av sökprocessen 

användes ingen tidsbegränsning. På några av sökord och sökordskombinationer erhölls ett 

stort antal träffar, ibland över hundra stycken. Så många träffar ansågs inte vara hanterbart, 

och därför infördes en tidsbegränsning för att få ett mer hanterbart antal träffar. Eftersom 

monaurala lågredundant taltester är äldre tester (Krishnamurti, 2007) kan tidsbegränsningen 

ha lett till att vissa användbara artiklar inte har hittats. Dock ansågs tidsbegränsningen vara 

nödvändig för att göra antalet träffar hanterbara för genomgång. 

Efter sökning på en viss sökordskombination har artiklarnas abstrakt lästs för att se om 

artiklarna är relevanta för uppsatsen. Tanken i början av arbetet var att om abstrakten nämnde 

något eller några av de tester som togs upp i boken av Musiek och Chermak (2007), och även 

nämnde att testerna hade utförts monauralt och att testerna hade utförts för att undersöka 

personer med (C)APD skulle artiklarna inkluderas. I detta skede av arbetet uppstod problem. 

Det var inte alltid det framgick tydligt om forskarna hade använt sig av monaurala 

lågredundanta taltester. Många gånger hade forskarna använt testerna för att undersöka 

personer som varken har eller misstänks ha (C)APD. Det framkom sedan att monaurala låg-

redundanta taltester inte bara används för att diagnostisera (C)APD. Därför bestämdes att 

abstrakten inte var tvungna att nämna (C)APD för att artiklarna skulle inkluderas. Artiklar har 

inkluderats vars abstrakt nämner att forskarna har använt taltester som kan vara 
lågredundanta. Om testerna verkligen har varit lågredundanta har ibland fått avgöras efter 

genomläsning av artikeln.  
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När sökningen var avklarad lästes de valda artiklarna igenom översiktligt. Artiklarnas 

relevans bedömdes och artiklarna skrevs in i en artikelmatris (se bilaga 1). Artiklarna 

bedömdes ha hög relevans, medel relevans eller låg relevans. De artiklar som besvarade båda 

frågeställningar bedömdes ha hög relevans. De artiklar som besvarade en av frågeställningar 

bedömdes ha medel relevans. De artiklar som inte svarade på någon av frågeställningarna har 

bedömts ha låg relevans. Även de artiklar som presenterar undersökningar där talstimuli inte 

har presenterats monauralt eller där talstimuli inte har gjorts lågredundant, genom 

tidskomprimering, lågpassfiltrering eller tillförandet av brus, har fått bedömningen låg 

relevans. 

 

TABELL 1  Översikt över litteratursökning 

PubMed. Limits: Humans, English, published in the last 10 years 

Sökord Antal träffar Antal inkluderade artiklar 

“Auditory Perceptual 

Disorders/diagnosis”[MAJR] 

AND “Audiometry, 

Speech”[MeSH Terms] 

12 4 

central auditory nervous system 1192  

central auditory nervous system + 

speech test 

53 9 

central auditory nervous system + 

monaural speech test 
1 1 (dubblett) 

central auditory nervous system 

+test battery 
21 2 (2 dubbletter) 

central auditory nervous system 

+speech in noise tests 
11 3 (3 dubbletter) 

Time compressed speech tests 9 9  

Low-pass  filtered speech tests 20 4 (1 dubblett) 

APD speech-in-noise tests 5 3 (1 dubblett) 

Monaural low-redundancy speech 

tests 

2 1 

Monaural low-redundancy 3 2 (1 dubblett) 

Monaural speech tests 53 9 (3 dubbletter) 

Auditory processing + low-pass 

filtered speech tests 

5 2 (2 dubbletter) 

Central auditory nervous system 

+ time compressed speech tests 

0  

Central auditory nervous system 

+ time compressed speech test 

1 1 (dubblett) 

Antal unika träffar: 35. (Artiklarna visas i bilaga 1). 

 

4. Resultat 

Först presenteras en artikelöversikt, innehållandes de inkluderade artiklarna. Därefter 

presenteras resultaten. Resultaten har organiserats efter de två frågeställningarna. Först 

presenteras resultaten för frågeställning 1. Sedan presenteras resultaten för frågeställning 2. 

Under de olika frågeställningarna har resultaten delats in efter de tre olika testgrupperna 

lågpassfilterade taltester, tal-i-brus tester och tidskomprimerade taltester.  
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TABELL 2 Artikelöversikt 

Författare Syfte Försökspersoner Metod Resultat 

Bergemalm & Lyxell (2005) Studera förekomsten av 

möjliga centrala auditiva och 

kognitiva problem sju till elva 

år efter en skallskada. 

22 personer (16-60 år). Alla 

hade drabbats av skallskador 

för sju till elva år sedan. 

Avbrutet tal presenterades 

monauralt.  Sju avbrott per 

sekund. 

Kognitiva följdproblem fanns 

kvar många år efter 

skallskada trots rehabilitering. 

Campbell & Wilsson (2003) Genomföra ett testbatteri 

utvecklat för sydafrikaner 

med engelska som första 

språk, på barn, och jämför 

resultaten med amerikansk 

normativ data. 

50 barn (8-12 år). Normala 

tontrösklar, inga neurologiska 

problem eller 

inlärningssvårigheter. 

Lågpass filtrerade enstaviga 

ord presenterades monauralt. 

Den amerikanska normativa 

datan passade inte att 

använda för sydafrikanska 

barn med engelska som första 

språk. Resultatet blev 39.7 % 

sämre för de lågpass 

filtrerade orden 

Cruz, Kasse, Sanchez, 

Barbosa & Barros. (2004) 

Undersöka citaloprams 

påverkan på äldre patienter 

med normal till måttlig 

sensorineural 

hörselnedsättning och dålig 

auditiv bearbetning. 

38 personer. Över 60 år. 

Normal hörsel till måttlig 

hörselnedsättning. Dåliga 

resultat på tester som mäter 

auditiv bearbetning. 

19 patienter fick citalopram i 

60 dagar och 19 patienter fick 

placebo i 60 dagar. SSI/ICM 

test monauralt med 

konkurrerande tal. SNR 0, -

10 och -15 dB. 

Personer som fått citalopram 

fick signifikant bättre resultat 

på SSI/MCI tester efter 

behandlingen. 

Dawes & Bishop (2007) Undersöka om brittiska barns 

resultat på SCAN-C är sämre 

än den amerikanska normen, 

samt jämföra med tidigare 

sådan studie som gjorts med 

ursprungliga testet SCAN. 

99 barn (6-10 år) med normal 

hörsel deltog i studien.  

Fitered Words (FW): 

enstaviga ord som 

lågpassfiltrerats.  

Auditory Figure Ground 

(AFG): Enstaviga ord  

presenterade i multi-talker 

babble med SNR+8dB 

Brittiska barnen: signifikant 

sämre resultat än amerikanska 

barnen på FW-och AFG-

testen och den sammansatta 

SCAN-C poängen. Troligen 

påverkar accenten felen. 

Gopal (2008) Bedöma det yttre och det 

centrala auditiva systemets 

funktion hos personer som 

exponerats för lösningsmedel. 

Sju vuxna personer. Normal 

mellanöre funktion och inga 

neurologiska problem. 

SCAN-A test med fyra 

undergrupper tester. R-Spin 

med meningar som har låg 

förutsägbarhet. 

4 testpersoner fick onormala 

svar på SCAN-A. 

Humes (2005) 

 

Undersöka äldre med 

hörselnedsättning för att se 

relationen mellan mätningar 

av auditiv bearbetning och 

mätningar av auditiva eller 

kognitiva funktioner. 

213 äldre (60-89 år) med 

sensorineural 

hörselnedsättning. 

45 % komprimerade 

enstaviga ord, presenteras 

monauralt. 

De äldre fick sämre resultat 

än vad yngre normalhörande 

har fått i tidigare studier . Vid 

komprimerade ord ger 

hörselnedsättningen sämre 

resultat.  Testerna som ska 

mäta auditiv bearbetning, 

mäter istället främst kognitiva 

funktioner. 
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Författare Syfte Försökspersoner Metod Resultat 

Humes, Burk, Coughlin, 

Busey & Strauser. (2007) 

Ta reda på ålderskillnader när 

det gäller auditiv talförståelse 

och visuell textförståelse 

13 yngre normalhörande, (20-

29 år). 

10 äldre normalhörande, (61-

80 år). 

16 äldre med hörselskador, 

(60-87 år). 

R-SPIN.  

45 % tidskomprimerade 

enstaviga ord. 

Konstruerat ett eget test där 

ord gjorts snabba eller 

långsamma. 

Prestationen i testerna som 

mätte auditiv bearbetning 

hängde samman med 

prestationen i de visuella 

testerna. De äldre med 

hörselnedsättning fick sämre 

resultat i testerna än de yngre 

och de äldre normalhörande. 

Moore, Ferguson, 

Edmondson-Jones, Ratib & 

Riley (2010) 

Undersöka om förekomsten 

av APD hos barn kan 

relateras till problem med 

sensorisk bearbetning 

1469 barn (6-11 år), med 

normal hörsel. 

Vokal-konsonant-vokal 

(VCV) tal-i-brus test . 

Vokaler och konsonanter 

presenteras tillsammans med 

talmodulerat brus. 

Låga resultat på VCV kan 

kopplas samman med låga 

resultat på tester som mäter 

kognition. Auditiv 

bearbetning utvecklas med 

åldern. 

Neijenhuis, Snik, Priester, 

Kordenoordt & van der Broek 

(2002). 

Att samla in normativa data 

från barn 9-12 år och 

ungdomar 14-16 år på ett 

(C)APD-testbatteri 

ursprungligen för vuxna, och 

studera hur deras ålder 

påverkar resultaten. 

105 deltagare (9-16 år) med 

normal hörsel och normal 

intelligens. 75 av deltagarna 

var barn (9-12) år, och 30 av 

dem var ungdomar (14-16) år. 

Filtered speech test (FS): 

enstaviga ord som lågpass- 

och högpassfiltrats 

kombinerat. 

Words in noise: enstaviga ord 

presenterades monauralt med 

SNR -2dB och -5dB) 

Signifikant ålderkillnad i FS-

test och words-in-noise test.  

Filtered speech resultaten och 

words-in-noise resultaten 

korrelerade. 

Neijenhuis, Snik & van den 

Broek. (2003) 

Utvärdering av ett holländskt 

testbatteri innehållande sex 

olika tester som används för 

diagnostisering av APD. 

24 vuxna och 25 barn (8-57 

år). Normala hörtrösklar men 

rapporterade hörselproblem, 

bl.a. svårighet att höra tal i 

buller 

Meningar-i-brus test (bara för 

de vuxna), ord-i-brus test, och 

filtrerat tal presenterades 

monauralt. 

Filtrerar tal hade låg 

känslighet, få personer fick 

patologiska resultat. 40-50% 

av de medverkande fick 

patologiska resultat på flera 

av testerna. 

Neijenhuis, Tschur & Snik 

(2004) 

Undersöka hur väl ett 

testbatteri för APD går att 

använda till undersökning av  

patienter med lätt 

hörselnedsättning.  

Totalt 54 deltagare. 24 

personer med mild 

sensorineural 

hörselnedsättning . 

30 personer utan 

hörselnedsättning. 

Sentences-in-noise test, dels 

med fluktuerande, dels med 

fast brus. 

Words-in-noise test. 

Enstaviga ord presenterade  i 

brus. SNR -2 dB. 

Filtered speech test. Ord 

filtrerade  med lågpass- och 

högpassfilter . 

 

 

 

Vid normal presenta-

tionsnivå fick gruppen med 

hörselnedsättning signifikant 

lägre poäng på alla tester. När 

presentationsnivån höjdes 

fick gruppen med 

hörselnedsättning normala 

resultat på sentences in noise. 
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Författare Syfte Försökspersoner Metod Resultat 

Putter-Katz, Adi-Bensaid, 

Feldman & Hildesheimer 

(2008) 

Att jämföra effektivitet av ett 

behandlingsprogram, genom 

jämförelse av testresultaten 

hos en grupp barn med APD 

och en grupp barn med APD 

som genomgick behandling 

30 barn. 

 20 av barnen (8- 12 år) 

deltog i ett APD- 

behandlingsprogram. 

10 av barnen (6-12 år) ingick 

i en kontrollgrupp.  

Speech recognition in noise. 

Enstaviga ord presenterades 

monauralt i brus, med signal-

störförhållandet 0 dB. 

Före och efter- resultat 

indikerade ökning av 

taluppfattning i brus efter 

behandlingsprogrammet 

Rabelo & Schochat (2007) Utarbeta ett portugisiskt 

komprimerat taltest. Pröva 

vilken kompression som 

passar för att vara med i ett 

testbatteri 

144 personer i åldrarna 16 till 

33 år med normal hörsel. 

Enstaviga och tvåstaviga ord 

komprimerades 50 %, 60%, 

70%. Monaural presentation. 

Enstaviga eller tvåstaviga ord 

med 60 % kompression är 

mer stabilt än de andra 

testförutsättningarna och 

rekommenderas. Antal rätt 

vid normala resultat ligger 

runt 90 %.  

Saleh, Campbell & Wilsson. 

(2003) 

Jämförde resultaten från ett 

testbatteri mellan 

sydafrikaner som har 

engelska som första språk 

med de som har engelska som 

andra språk. Jämförde även 

resultaten med amerikanske 

normativa data. 

32 personer (18-40 år), med 

normala hörtrösklar. 

Lågpass filtrerat taltest och 

45 % tidskomprimerat taltest 

presenterades monauralt. 25 

ord presenterades till varje 

öra i den båda testerna. 

Amerikansk normativ data 

passar inte att användas för 

sydafrikaner. De 

medverkande fick bättre 

resultat än normen på de 

lågredundanta taltesterna 

Salvi, Lockwood, Frisina, 

Coad, Wack & Frisina. 

(2002) 

Undersöka om de områden i 

hjärnan som aktiveras av ett 

SPIN-test skiljer sig från de 

områden som aktiveras när tal 

eller brus presenteras enskilt 

10 normalhörande personer 

(23-34 år). 

SPIN meningar presenterades 

monaural. PET-scanning 

undersökte samtidigt hjärnans 

aktivitet. 

SPIN testet krävde högre 

auditiv bearbetning, jämfört 

med när testpersonern bara 

fick lyssna på tal eller 

tystnad. 

Sanchez, Nunes, Barros, 

Ganança & Caovilla. (2008) 

Undersöka de centrala 

auditiva funktionerna hos 

äldre patienter utan 

hörselproblem 

40 personer (60-75 år). 

Rapporterade god hörsel. 

SSI/MCI . SNR 0, -10 och -

15 dB. 

Testpersoner fick över lag 

resultat som låg under de 

normala värdena. Resultatet 

på SSI/MSI testet påverkas av 

ålder och grad av 

hörselnedsättning 

Sharma, Purdy & Kelly 

(2009). 

Att undersöka komorbiditet 

(samsjuklighet)mellan 

CAPD, språkstörning och 

lässvårigheter 

Deltagarna var 68 barn 

 (7-12 år) med 

misstänkt/diagnosticerad 

APD, normal intelligens och 

normal perifer hörsel 

 

Konsonant-vokal-konsonant 

ord (CVC-words)med 45% 

kompression och en 

efterklang 0,3 s. 

 

Medelpoäng höger öra:88,8 

% rätt, vänster öra: 88,3 % 

rätt. Inget av barnens resultat 

var under normen på testet. 
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Författare Syfte Försökspersoner Metod Resultat 

Shemesh (2008) 

 

Bestämma normer för fem 

tester som används för att 

utvärdera central auditiv 

bearbetning 

95 personer (20-32 år), med 

normal hörsel. 

Tidskomprimerat tal, tal-i-

brus och filtrerat tal 

presenterades monauralt 

Både verbala och ickeverbala 

tester bör användas i ett 

testbatteri för att kunna 

utvärdera det auditiva 

systemet rätt 

Vaughan, Storzbach & 

Furukawa (2006) 

Att se vilka neurokognitiva 

nedsättningar som bidrar till 

äldres svårigheter att förstå 

tidskomprimerat tal.   

176 deltagare (50-75 år) 

deltog i studien. Deltagarna 

hade sensorineural 

hörselnedsättning eller 

normal hörsel.  

Time compressed sentences.  

Meningar med/utan kontext 

presenterades monauralt 

under 

kompressionsförhållandena: 

40 %, 50 %, 60 % och 65 %. 

Personer som fick låga 

resultat på tidskomprimerat 

taltest fick också låga resultat 

på vissa kognitiva tester 

Vaughan, Storzbach & 

Furukawa (2008) 

Att undersöka korrelation 

mellan förmåga att förstå 

uppsnabbat tal och resultaten 

på kognitiva tester och på så 

sätt identifiera ett 

neurokognitivt test/testbatteri 

för att undersöka 

taluppfattningsproblem hos 

äldre 

225 deltagare (50-75 år) 

deltog i studien. Deltagarna 

hade sensorineural 

hörselnedsättning eller 

normal hörsel 

Speeded (time-compressed) 

speech. Meningar med/utan 

kontext presenterades 

monauralt under 

kompressionsförhållandena: 

40 %, 50 %, 60 % och 65 %. 

Starkast var korrelationen 

mellan att förstå uppsnabbat 

tal och resultat på testet 

”Letter Number Sequenzing 

(LNS)” 

Welsh, Welsh, Rosen & 

Dragonette. (2004) 

Undersökte betydelsen av 

monauralt lyssnande vid 

taldiskriminering i buller och 

för förmågan att bearbeta och 

känna igen påskyndat tal 

19 personer med normal 

hörsel. 

16 personer med normal 

hörsel på ett öra och grav 

hörselnedsättning på det 

andra örat. 

20 personer med 

hörselnedsättning på ett öra 

och grav hörselnedsättning på 

det andra örat. 

Komprimerade meningar 

presenterades monauralt. Tal-

i-brus test (SIN) 

presenterades i fritt fält. 

Testpersoner med 

hörselnedsättning på båda 

öronen fick sämst resultat vid 

komprimerade meningar. De 

normalhörande fick bäst 

resultat. 

Yilmaz, Sennaroğlu, 

Sennaroğlu & Köse. (2007) 

Undersökta hur åldern 

påverkar taluppfattning i 

brus, TEOAE och 

maskeringsnivå test, hos 

normalhörande 

101 personer (10-69 år). Ord och brus presenterades 

samtidigt till personens 

ipsilaterala testöra 

Resultat på taluppfattning i 

brus försämras med åldern. 

Signifikant skillnad. 
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4.1 Frågeställning 1: Vilka monaurala lågredundanta taltester finns det? 

 

Lågpassfiltrerade taltester 

I en artikel av Shemesh (2008) har ett testbatteri använts som innehåller testet filtrerat tal 

(Filtered speech, FS). I detta test har ord filtrerats digitalt. Två olika filter har används. Ett 

filtrerat taltest har även används i en undersökning av Neijenhuis, Snik och van den Broek 

(2003).  

I en studie av Neijenhuis, Snik, Priester, van Kordenoordt och van den Broek (2002) har man 

använt ett filtrerat taltest där enstaviga ord både har lågpassfiltrerats och högpassfiltrerats. 

Neijenhuis, Tschur och Snik (2004) har även de använt ett filtrerat taltest med enstaviga ord 

som både har lågpassfiltrerats och högpassfiltrerats.  

I en artikel av Gopal (2008) har forskaren använts sig av bland annat testbatteriet SCAN-A 

med dess fyra undertester. Ett av dessa undertester är Filtrerade ord (Filtered words, FW). 

Dawes och Bishop (2007) har i sin forskning använt sig av SCAN-C med dess fyra 

undertester. Däribland ingår testet filtrerade ord. Testet utfördes på barn som fick lyssna på 

enstaviga lågpassfiltrerade ord och upprepa dessa högt. Genom lågpassfiltreringen filtrerade 

man bort frekvenserna över 1000 Hz.  

Saleh, Campbell och Wilson (2003) har utfört ett lågpass filtrerat taltest på vuxna. De 

presenterade femtio enstaviga ord som hade lågpass filtrerats för att utesluta frekvenser över 

1500 Hz. 25 ord presenterades för vartdera öra. De första fem orden var övningsord. Varje rätt 

svar av de resterande tjugo orden, gav ett resultat på 5 %. Campbell och Wilson (2003) 

använde samma lågpassfiltrerade taltest, men de undersökte barn. Innan taltestet utfördes 

lästes orden upp för barnen och ordens betydelse förklarades även. Detta gjordes för att 

barnen skulle bli bekanta med talstimuli.  

 

Tal-i-brus tester 

Neijenhuis et al.(2004) har i sin artikel använt testet Meningar-i-brus (Sentences-in-noise 

test). Meningarna presenterades med två olika typer av brus: fluktuerande respektive 

kontinuerligt brus. Talstimulits nivå varierades uppåt eller nedåt i 2 dB steg medan bruset 

presenterades på nivån 65 dB SPL. 

Neijenhuis et al.(2004) har i sin artikel även använt ett Ord-i-brus test (Words-in-noise test). 

Testet bestod av enstaviga ord. Bruset som användes var ett talvägt brus och signal-stör-

förhållandet (SNR) var -2 dB.  I två tidigare studier av Neijenhuis et al. (2003) och Neijenhuis 

et al. (2002) användes ocskå ord-i-brus test. I ord-i-brus testen användes SNR -2 dB och -5 

dB. 

Yilmaz, Sennaroğlu, Sennaroğlu och Köse (2007) har använt ett taluppfattning i brus test 

(speech recognition in noise test). Fonetiskt balanserade ord och vitt brus presenterades 

samtidigt. SNR var +10 dB.  Även Putter-Katz, Adi-Bensaid, Feldman och Hildesheimer 

(2008) har använt ett taluppfattning i brus test. I detta test användes ett SNR på 0 dB. Orden 

var enstaviga.  
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Moore, Ferguson, Edmondson-Jones, Ratib och Riley (2010) har använt sig av ett tal-i-brus 

test. Stimulit var i form av vokal-konsonant-vokal (vowel-consonant-vowel, VCV). Bruset var 

talvägt. Ett annat tal-i-brus test är SIN (Speech in noise). Shemesh (2008) har använt detta test 

i en undersökning. Testprersonerna skulle upprepa enstaviga ord som presenterades 

tillsammans med brus. SNR var 0 dB, -5 dB och -10 dB.    

SPIN står för Speech Perception in Noise test. R-SPIN står för Revised Speech Perception in 

Noise test (Gopal, 2008). Salvi, Lockwood, Frisina, Coad, Wack och Frisina (2002) använde 

sig av SPIN meningar tillsammans med brus. Gopal (2008) använde meningar från R-SPIN 

testet med låg förutsägbarhet. Humes, Burk, Coughlin, Busey och Strauser (2007) har även de 

använt R-SPIN. 

Dawes och Bishop (2007) har undersökt barn med AFG-testet, som är ett undertest till SCAN-

C. Enstaviga ord presenterades i multitalker-babbel och barnen skulle upprepa orden. SNR 

var +8 dB. 

Sanchez, Nunes, Barros, Ganança och Caovilla (2008) har använt SSI/MCI. SNR som använts 

för stimuli och det konkurrerande stimuli var 0 dB. -10 dB och -15 dB.   Cruz, Kasse, 

Sanchez, Barbosa och Barros (2004) använde SSI/ICM med samma SNR som Sanchez et al. 

(2008). 

 

Tidskomprimerade taltester 

Humes (2005), Humes et al.(2007) och Saleh et al. (2003) har alla använt sig av 

tidskomprimerade taltest där enstaviga ord har komprimerats 45 %. Alla har använt sig av så 

kallade NU-6 ord som är tagna från Northwestern University Auditory Tests No.6. Resultaten 

för NU-6 orden kan sträcka sig från 0 till 100 procent. 

Shemesh (2008) har använt ett tidskomprimerat taltest där enstaviga ord har komprimerats  

60 % och 70 %. Kompressionen utfördes genom användandet av en algoritm som bevarade 

talstimulis talspektrum och tonhöjd.  

Rabelo och Schochat (2007) ville undersöka vilken kompressionsgrad som var mest lämpad 

att använda i ett testbatteri. Kompressionsgraderna som användes var 50 %, 60 % och 70 %. 

Talstimuli bestod av enstaviga och tvåstaviga ord.  

Vaughan, Storzbach och Furukawa (2006; 2008) använde två typer av talstimuli i form av 

meningar med och utan kontext. Kompressionsgraderna som användes var 40 %, 50 %, 60 % 

och 65 %.  

Welsh, Welsh, Rosen och Dragonette (2004) har i en undersökning använt sig av The 

Compressed Sentence Test. Kompressionen för testet var 30 %.  

Bergemalm och Lyxell (2005) har använt sig av hackat tal (Interrupted speech, IS). Detta är 

ett standardiserat test som finns på svenska där talstimuli består av meningar som innehåller 

sju avbrott per sekund. Varje mening innehåller fyra ord. Talstimuli baserades på ordlistor 

utformade år 1973 av Korsan-Bengtsen. Talstimuli har presenterats från CD-skivor utgivna av 

C-A Tegnér AB.  
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I en undersökning använde Sharma, Purdy och Kelly (2009) ett talstimuli som bestod av 

konsonant-vokal-konsonant ord (CVC-words) som hade komprimerats 45 % och som hade en 

efterklang på  0,3 s.  

 

4.2 Frågeställning 2:  

Vilka resultat kan man få på monaurala lågredundanta taltester? 

 

Lågpassfiltrerade taltester 

Dawes och Bishop (2007) undersökte om brittiska barn fick sämre resultat på testet filtrerade 

ord än normen framtagen för amerikanska barn. Resultaten visade att de brittiska barnen fick 

signifikant sämre resultat jämfört med den amerikanska normen. Forskarna tror att ett skäl till 

att de brittiska barnen får sämre resultat än de amerikanska barnen är för att de brittiska 

barnen missgynnas av den amerikanska accenten som finns i talmaterialet.  Ett annat skäl kan 

vara att de brittiska barnen inte känner igen vissa av de amerikanska orden. Campbell och 

Wilson (2003) undersökte vilka resultat sydafrikanska barn fick på ett lågpassfiltrerat taltest 

jämfört med amerikansk normativ data. De sydafrikanska barnen fick sämre resultat än 

normen, genomsnittligt 39,7 % sämre resultat. Ett skäl till detta kan vara den amerikanska 

accenten. 

 

Saleh et al. (2003) undersökte resultaten som vuxna sydafrikaner fick på ett lågpassfiltrerat 

taltest, jämfört med en amerikansk norm. Testpersonerna fick 14,6 % bättre resultat än 

normen.  

I undersökningen av Shemesh (2008) fick unga normalhörande ett medelvärde på 68,9 % ord 

rätt på ett lågpassfiltrerat taltest där en bandbredd på en oktav användes. När en bandbredd på 

1/3 oktav användes fick testpersonerna ett medelvärde på 50,2 % ord rätt. 

I undersökningen av Neijenhuis et al. (2003) fick personer med auditiva problem sämre 

resultat på ett filtrerat taltest jämfört med resultaten från en kontrollgrupp. Skillnaden var 

dock inte signifikant.  

Neijenhuis et al. (2002) applicerade ett testbatteri på barn och ungdomar för att samla in 

normativa data för dessa två grupper och för att se hur barnens och ungdomarnas ålder 

påverkade resultaten. Det testbatteri som användes var ursprungligen utformat för 

diagnostisering av auditiva bearbetningsproblem (auditory processing disorder) hos vuxna. 

Man jämförde barnen och ungdomarnas resultat med normativa resultat för vuxna. I resultaten 

för det filtrerade taltestet som ingick i testbatteriet sågs en signifikant åldersskillnad. Jämfört 

med de normativa data för vuxna, fick barnen sämre resultat. De äldre barnen fick bättre 

resultat än de yngre barnen. Forskarna var tvungna att utesluta ungdomarnas resultat på detta 

test till följd av ett tekniskt fel.  

Neijenhuis et al. (2004) undersökte hur väl deras testbatteri går att använda för att undersöka 

personer med mild hörselnedsättning. Man ville se vilka testresultat som påverkades av 

sensorineural hörselnedsättning. Man ville även se om det gick att justera presentationsnivån 

och på så sätt kompensera för hörselnedsättningen. I en kontrollgrupp ingick 30 personer som 

hade normal hörsel och i en testgrupp ingick 24 personer som hade lätt hörselnedsättning. När 

det filtrerade taltestet, som ingick i testbatteriet, presenterades på normal presentationsnivå 

hade gruppen med hörselnedsättning signifikant sämre resultat än kontrollgruppen. Då man 
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ökade presentationsnivån förbättrades resultaten på det filtrerade taltestet för gruppen med 

hörselnedsättning. Dock hade gruppen fortfarande sämre resultat än kontrollgruppen. 

Skillnaden var dock inte längre signifikant när det gällde resultaten på höger öra. 

 

Tal-i-brus tester 

På meningar-i-brus testet av Neijenhuis et al. (2004) då presentationsnivån var 65 dB SPL och 

bruset var fluktuerande, fick deltagarna med mild hörselnedsättning signifikant sämre än 

normalhörande. Denna signifikanta skillnad uppstod inte när bruset var statiskt. Vid förstärkt 

presentationsnivå sågs ingen signifikant skillnad mellan grupperna varken för statiskt eller 

fluktuerande brus.   

Neijenhuis el al. (2002) utförde i sin undersökning testet ord i brus (words in noise) på barn 

och ungdomar.  Ord i brus testet presenterades med SNR -2dB och -5 dB. En signifikant 

skillnad kunde ses mellan dessa två olika SNR. Det fanns en signifikant åldersskillnad som 

innebar att barnen som var under 12 år hade sämre resultat på ord i brus-testet jämfört med 

normen för vuxna. Mellan ungdomarnas resultat och den vuxna normen fanns ingen 

signifikant skillnad.  

I undersökningen av Neijenhuis et al. (2004) fick personer med mild hörselnedsättning 

signifikant sämre resultat än de normalhörande personerna på ett ord-i-brus test. Ord i brus 

testet presenterades först på normal presentationsnivå, som var 65 dB SPL. Sedan fick 

testgruppen lyssna på en presentationsnivå som ökades med hälften av personens 

talperceptionströskel (Speech reception treshold, SRT). Då talet presenterades på den 

justerade presentationsnivån förbättrades resultaten. Trots detta var resultaten fortfarande 

signifikant lägre än kontrollgruppens resultat.  

I undersökningen av Neijenhuis et al. (2003) fick personer med auditiva problem signifikant 

sämre resultat på ett ord-i-brus test jämfört med en kontrollgrupp. 

Putter-Katz et al. (2008) gjorde bland annat ett taluppfattning-i-brus test på barn med auditiva 

bearbetningsproblem, före och efter det att barnen genomgått ett behandlingsprogram för 

auditiva bearbetningsproblem. Om resultatet för höger eller vänster öra avvek med minst en 

standardavvikelse från det normativa medelvärdet på detta test eller något av de andra testerna 

kunde det fastställas att barnen hade auditiva bearbetningsproblem (Putter-Katz et al. 2008, 

refererar till Ferre & Williber, 1986). Då man gjorde om testen efter fyra månader visade 

gruppen som genomgått behandling signifikant förbättrade resultat på taluppfattning i brus 

testet. I kontrollgruppen sågs ingen skillnad jämfört med fyra månader tidigare. Dessa resultat 

tyder på att behandlingsprogrammet hade effekt.  

Yilmaz et al. (2007) visar på att förmågan att uppfatta tal i brus minskar med stigande ålder. 

Skillnaden i resultat mellan åldrarna var signifikant. Testpersonerna i åldrarna 60 till 69 år 

fick sämre resultat än de som var yngre.  

I en undersökning av Moore at al. (2010) framkom det att barn som fick sämre resultat på 

vokal-konsonant-vokal i brus även fick sämre resultat på kognitiva tester. Yngre barn fick 

sämre resultat på vokal-konsonant-vokal tester jämfört med äldre barn.  

Shemesh (2008) jämförde resultaten som unga normalhörande fick på tal som presenterats i 

tystnad med tal som presenterats i brus, med SNR nivåerna 0 dB, -5 dB och -10 dB. När talet 

presenterades i tystnad blev det genomsnittliga resultatet 99 %. Vid SNR 0 dB blev det 
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genomsnittliga resultatet 81 %, och vid SNR -5 dB blev det 80.78 %. Vid SNR -10 dB sjönk 

det genomsnittliga resultatet till 68 %.  

I undersökningen utförd av Humes et al. (2007) fick yngre normalhörande signifikant bättre 

resultat än äldre med hörselnedsättning när ord med låg förutsägbarhet presenterades vid 

SNR-nivån 0 dB. Vid SNR-nivån +3 dB fick äldre normalhörande signifikant bättre resultat 

än de äldre med hörselskada. 

Dawes och Bishop (2007) undersökte skillnaden mellan brittiska och amerikanska barns 

resultat på bland annat testet Auditory Figure Ground (AFG) som är ett undertest i SCAN-C. 

De brittiska barnens resultat på AFG- testet var signifikant sämre än de amerikanska barnens 

resultat. Forskarna diskuterar att den amerikanska accenten och det faktum att brittiska barn 

inte är bekanta med vissa amerikanska ord troligen kan påverka resultaten mer när talet är 

lågredundant än i till exempel dikotiska lyssningstester, där andra förmågor används.  

Sanchez et al. (2008) genomförde tester på äldre personer. Ett av testerna som användes var 

SSI/MCI. Enligt forskarna kan resultaten från SSI/MCI visa på var någonstans en skada i 

hjärnstammen är lokaliserad. Patologiska resultat som uppstår när testet utförs ipsilateralt 

visar på en skada i den nedre delen av pons. Patologiska resultat som uppstår när testen utförs 

kontralateralt tyder på en skada i den övre delen av pons. Patologiska resultat som uppstår 

bilateralt visar på att skadan är stor. Testpersonernas ålder hade en signifikant inverkan på 

resultaten vid SNR nivån -15 dB. De äldsta medverkande som var mellan 70 till 75 år fick 

signifikant sämre resultat vid SNR nivån -15 dB jämfört med de testpersoner som var mellan 

60 till 65 år. Vid SNR nivån -15 dB uppstod en signifikant skillnad mellan resultaten för 

höger och vänster öra. Testpersonernas hörselnedsättning påverkade resultaten signifikant vid 

de tre olika SNR nivåerna, 0 dB, -10 dB och -15 dB. På grund av hörselnedsättningens 

påverkan rekommenderar forskarna att man använder SSI/MCI testet med försiktighet när 

testpersonerna har hörselnedsättning. Merparten av testpersonerna uppnådde inte normala 

resultat på SSI/MCI testet vilket tyder på en påverkan på hjärnstammen.  

Cruz et al. (2004) undersökte om serotonin kan påverka centrala auditiva processer på ett 

positivt sätt. Serotonin finns i många delar av de centrala auditiva nervbanorna. Citalopram 

som är ett ämne som hämmar serotonin återupptaget vilket leder till bättre tillgång till 

serotonin i nervbanorna, gavs till en grupp testpersoner. En annan grupp av testpersoner fick 

placebo. Testpersonerna i båda grupperna var äldre som hade fått låga resultat på tester som 

mäter auditiv bearbetning. Innan behandlingen började fick alla testpersoner genomföra ett 

SSI/ICM test. Efter behandlingen genomfördes testet igen. Gruppen som fått placebo fick 

ingen förbättring av resultaten efter behandlingen, medan gruppen som fått citalopram 

signifikant förbättrade sina resultat. Resultaten från studien tyder på att äldre personer med 

försämrade auditiva processer kan gynnas av användandet av citalopram.  

 

Tidskomprimerade taltester 

I undersökningen av Vaughan et al. (2006) utfördes förutom tidskomprimerat taltest även 

kognitiva tester. Resultaten visade att personer som fick sämre resultat på vissa kognitiva 

tester även fick sämre resultat på de tidskomprimerade taltesten.  

Undersökningen av Vaughan et al.(2008) bygger vidare på författarnas tidigare studie 

(Vaughan et al., 2006) och använder samma testprocedur och talmaterial. Resultaten i 
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Vaughan et al.(2008) visar att förmågan att förstå uppsnabbat tal har starkast samband med 

det kongnitiva arbetsminnestestet Letter-Number Sequencing test (LNS).  

I en undersökning av Sharma et al. (2009) användes ett monauralt lågredundant taltest 

bestående av talstimuli med ord som komprimerats 45 % och getts en efterklangstid på 0,3s. 

Resultaten för höger och vänster öra på testet gav medelvärdena 88,8 % och 88,3 % rätt. 

Resultat på de olika testerna i det auditiva testbatteriet, som avvek från det normativa 

medelvärdet med mer än 2 standardavvikelser på två test, eller med mer än 3 

standardavvikelser på ett test, ansågs patologiska. Enligt resultaten på testbatteriet 

diagnosticerades 72 % av barnen med auditiva bearbetningssvårigheter. På det monaurala 

lågredundanta taltestet fick dock inget av barnen resultat som avvek från normen. Kanske för 

att det var ett för lätt test. 

Resultaten från undersökningen utförd av Rabelo et al. (2007) visade att ju högre kompression 

som användes i ett taltest desto sämre resultat fick testpersonerna. Tvåstaviga ord var lättare 

för testpersonerna att uppfatta än enstaviga ord vid kompression på 50 % och 60 %. När man 

använde en kompression på 70 % var dock tvåstaviga ord svårare att uppfatta än enstaviga. 

Det uppstod ingen signifikant skillnad för resultaten för höger och vänster öra. Det faktum 

stämmer, poängterar forskarna, överens med tidigare forskning. När ett monauralt stimuli 

presenteras till ett öra aktiveras ipsilaterala och kontralaterala nervbanor i det centrala auditiva 

nervsystemet, vilket leder till att resultaten blir lika för höger och vänster öra. Därför kan 

monaurala taltester användas för att upptäcka störningar i de centrala nervbanorna men inte 

för att lokalisera var störningarna sitter. Enligt amerikansk standard bör resultaten för varje 

öra var över 82 % för att kunna betraktas som normalt. Forskarna kom fram till att en 

kompression på 60 % var bättre lämpad än kompression på 50 % eller 70 %, när man skapar 

talmaterial för ett tidskomprimerat taltest. Vid 60 % kompression hamnade resultaten runt  

90 % både för enstaviga och tvåstaviga ord. 60 % kompression gav även den lägsta 

standardavvikelsen, vilket tyder på att den kompressionen ger de stabilaste resultaten. Ord 

som hade blivit komprimerade 70 % var svårare att uppfatta och gav lägst resultat. Ord som 

hade komprimerats med 50 % ansågs av forskarna vara för enkla att uppfatta och resultaten 

blev mer varierande.  

I Shemesh (2008) undersökning fick normalhörande unga i genomsnitt 79,25 % rätt på ett 

tidskomprimerar taltest med 60 % kompression. Vid en kompression på 70 % fick 

testpersonerna i genomsnitt 55 % rätt. 

I undersökningen av Saleh et al. (2003) fick de sydafrikanska testpersonerna med engelska 

som första språk 14,3 % bättre resultat på det 45 % tidskomprimerade taltestet, än den 

amerikanska normen som de jämfördes med.  

Welsh et al. (2004) använde sig av meningar som hade komprimerats med 30 %. I gruppern 

som bestod av testpersonerna med normal hörsel fick 11 av 19 personer 100 % rätt. De 

resterande 8 testpersonerna hade bara några få fel. I gruppen som bestod av personer med 

normal hörsel på ena örat och grav hörselnedsättning på det andra örat fick 11 av 16 resultat 

mellan 90 till 100 %. I gruppen som bestod av personer med hörselnedsättning i det ena örat 

och grav hörselnedsättning i det andra örat var det genomsnittliga resultatet 54 % rätt. 

Resultaten i den gruppen varierade mellan 10 till 90 %.  

Bergemalm och Lyxell (2004) skriver att enligt Korsan-Bengtsen är patologiska resultat på 

avbrutet tal (Interrupted speech) 91 % antal rätt eller lägre för yngre med en medelålder av 26 

år. För äldre med medelåldern 55 år, är resultat på 78 % eller lägre patologiska.  
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I Humes (2005) studie fick äldre med hörselnedsättning sämre resultat på tidkomprimerade 

ord jämfört med resultat för yngre normalhörande tagna från en tidigare studie. 

Testpersonernas hörselnedsättning påverkade resultaten.    

I en undersökning av Humes et al. (2007) fick äldre med hörselnedsättning signifikant sämre 

resultat på 45 % tidskomprimerade ord, jämfört med yngre och äldre normalhörande. 

 

 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Ansatsen inför uppsatsen var att genomföra en systematisk litteraturstudie. Slutresultatet blev 

dock inte en systematisk litteraturstudie. Våra problem med att hitta passande sökord har i sin 

tur resulterat i svårigheter med att hitta relevanta artiklar. Vi är medvetna om att brister i vår 

litteratursökning kan ha lett till att vi har missat viktiga artiklar. Därför kan man inte säga att 

vi har gjort en systematisk litteraturstudie. Även det faktum att vi valde att tidsbegränsa vår 

litteratursökning kan ha gjort att vi har missat viktiga artiklar. Detta eftersom de monaurala 

lågredundanta taltesterna är bland de äldsta testerna för att undersöka de centrala auditiva 

processerna. Artiklarna av Stefanatos, Joe, Aguirre, Detre och Wetmore (2007) och Strelcyk 

och Dau (2009) bedömdes ha låg relevans i artikelmatrisen i ett tidigt stadium av arbetet. 

Dock uppmärksammades det att artiklarna borde fått högre relevans. När detta misstag 

uppmärksammades var det för sent att inkludera artiklarna. Artikeln av Calais, Russo & 

Borges (2008), fick låg relevans eftersom den var en retrospektiv studie. Artikeln av Lagacé, 

Jutras & Gagné (2010) fick låg relevans eftersom den inte innehöll försökspersoner. I stället 

diskuterade forskarna teoretiskt resultaten från utifrån hypotetiska testgrupper och 
kontrollgrupper. Dessa artiklar valdes bort eftersom vi ville använda artiklar som bygger på 

experimentella studier.   

 

5.2 Resultatdiskussion 

Frågeställning 1: 

Nedan jämför vi vilka monaurala lågredundanta taltester som tagits upp i artiklarna, med vilka 

tester som tagits upp i boken Handbook of (Central) Auditory Processing Disorder i ett 

kapitel av Krishnamurti (2007). 

Ett av testerna som tas upp av Krishnamurti (2007) under lågpassfiltrerade taltester är 

filtrerade ord testet. Detta test ingår som ett undertest i SCAN, SCAN-A och SCAN-C. I 

undersökningen av Gopal (2008) användes SCAN-A och undertestet Filtrerade ord. 

Krishnamurti (2007) skriver att SCAN-A är utformat för undersökning av testpersoner i 

åldrarna 12 till 50 år. Gopal (2008) utförde testet på vuxna personer, dock var en av 

testpersonerna över 50 år. Dawes och Bishop (2007) använde sig av SCAN-C. De undersökte 

barn i åldrarna 6 till 10 år och enligt Krishnamurti (2007) bör testet användas för barn mellan 

3 till 11 år.  

Campbell och Wilson (2003), Saleh et al. (2003), Neijenhuis et al. (2002; 2003; 2004) har alla 

använt sig av filtrerade taltest. Campbell och Wilson (2003), Saleh et al. (2003) har använt sig 

av talmaterial som har lågpassfiltrerats medans Neijenhuis et al. (2002; 2003; 2004) har 
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använt sig av talmaterial som både har lågpass och högpass filtrerats. Det visar att vissa 

forskare använder även högpassfiltrerat stimuli vid undersökning av det centrala auditiva 

nervsystemet och inte bara lågpassfiltrerat stimuli. I Krishnamurti (2007) nämns bara 

lågpassfiltrerat tal. Shemesh (2008) har också använt filtrerat tal.  

I undersökningen med SCAN-C av Dawes och Bishop (2007) ingick även undertestet 

Auditory Figure Ground. Auditory Figure Ground tas även upp av Krishnamurti (2007). 

Tillvägagångssättet som användes för att utföra testet i Dawes och Bishops (2007) 

undersökning stämmer överens med det tillvägagångssätt som beskrivs av Krishnamurti 

(2007).  

Krishnamurti (2007) tar upp testet Synthetic Sentence Identification with Ipsilateral 

Competieng Message, SSI-ICM. I undersökningen av Cruz et al.(2004) har SSI/ICM använts. 

Sanchez et al. (2008) har i sin undersökning använt sig av ett test som benämns SSI/ICM. 

Detta står för Ipsilateral synthetic phrases identification test with competitive message. Inget i 

artikeln av Sanchez et al. (2008) tyder på att det inte skulle röra sig om samma test som Cruz 

et al. (2004) använt. Krishnamurti (2007) skriver att man ska använda olika nivåer på det 

konkurrerande talet. Både Cruz et al. (2004) och Sanchez et al. (2008) har använt sig av SNR 

0 dB, -10 dB och -15 dB. 

Neijenhuis et al.(2004) har i sin undersökning använt två tester som kallas för Meningar-i-

brus och Ord-i-brus test. Ord-i-brus test har även använts av Neijenhuis et al. (2003) och 

Neijenhuis et al. (2002). Ett taltest kallat taluppfattning i brus test har använts av både Yilmaz 

et al.(2007) och Putter-Katz et al. (2008). Shemesh (2008) har använts sig av ett tal-i-brus test 

som kallas SIN medan Moore et al.(2010) har använt ett vokal-konsonant-vokal test. Salvi et 

al.(2002) har använt sig av ett SPIN test, medan Humes et al. (2007) och Gopal (2008) har 

använt R-SPIN. Dock använde Gopal (2008) sig bara av ordmaterialet till R-SPIN. Ingen av 

dessa tester tas upp av Krishnamurti (2007). Det gör det svårt för oss att veta om de testerna 

som de använt kan användas för att undersöka de centrala auditiva nervbanorna.  

Humes (2005), Humes et al.(2007) och Saleh et al. (2003) har alla använt sig av NU-6 ord 

som har komprimerats med 45 %. Krishnamurti (2007) skriver att tidigare studier har visar att 

45 % kompression för NU-6 ord, är den kompression som bäst skiljer normalhörande från 

personer med centrala auditiva bearbetningsproblem. Sharma et al.(2007) har använt sig av 

konsonant-vokal-konsonant ord som har komprimerats med 45 %. Bergemalm och Lyxell 

(2005) har använt sig av hackat tal (Interrupted speech, IS). Krishnamurti nämner inte detta 

test.  Shemesh (2008), Rabelo och Schochat (2007) och Vaughan et al.(2006; 2008) har 

använt sig av talmaterial som har tidskomprimerats i olika grader. Dock har ingen av dem 

använt kompressionsgraden 45 %.  

Krishnamurti (2007) beskriver testet The Compressed Sentence Test som ett test utformat för 

barn från 6 till 11 år. Welsh et al.(2004) har använt The Compressed Sentence Test, men utfört 

testet på vuxna. Eftersom Welsh et al. (2004) inte har beskrivit hur de har utfört testet är det 

svårt att veta om de använt samma test som Krishnamurti (2007) skriver om.  

Resultaten rörande frågeställning 1 visar på att det finns många fler monaurala lågredundanta 

taltester än de som Krishnamurti (2007) tar upp. Vissa av artiklarna ger oss intrycket av att 

forskarna har tagit olika talmaterial för att sedan lågpassfiltrera dem, tidskomprimera dem 

eller lägga på brus. Forskarna verkar ibland ta fram egna tester för att få de taltester som bäst 

passar deras undersökning. Utifrån artiklarna är det svårt att få en tydlig bild av vilka 

monaurala lågredundanta taltester som finns och vad de heter. Vissa av artiklarna tycks 

nämna testerna vid namn, eftersom de börjar med en stor bokstav och eftersom man har 
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skrivit en förkortning. Andra artiklar kan till exempel nämna ett ord-i-brus test, men man får 

inte klart för sig vad testet heter. När man i en undersökning har använt ett ord-i-brus test, är 

det svårt att veta om det är samma ord-i-brus test som använts i en annan undersökning.  

De monaurala lågredundanta taltester som Krishnamurti (2007) nämner är: SCAN, SCAN-A, 

SCAN-C, Auditory Figure Ground, SSI-ICM, lågpass filtrerat tal, 45 % komprimerade NU-6 

ord, komprimerade ord med efterklang och The Compressed Sentence Test.  

De tester som de olika artiklarna har nämnt är: SSI-ICM, SSI/MCI, lågpass filtrerat tal, låg- 

och högpass filtrerat tal, 45 % tidskomprimerade NU-6 ord, komprimerade ord med 

efterklang, The Compressed Sentence Test, SPIN, R-SPIN, SIN, ord-i-brus, taluppfattning-i-

brus, meningar-i-brus, vokal-konsonant-vokal test, hackat tal och SCAN-A, SCAN-C med 

undertesterna Auditory Figure Ground och filtrerade ord.  I några artiklar har talstimuli 

komprimerad i olika grader, till exempel 40 %, 50 %, 60 % och 70 %.  

 

Frågeställning 2: 

Nedan vill vi börja med att belysa likheter och olikheterna mellan artiklarna. Vi har tittat på 

artiklarnas syften, antalet försökspersoner och på hur forskarna har kontrollerat 

försökspersonernas hörsel. Sedan diskuterar vi förekomsten av normativ data och hur 

hörselnedsättning kan påverka resultaten. 

Syftena med de olika undersökningarna har varierat. Några artiklar har haft liknande syfte. 

Andra artiklars syfte har inte varit lika någon av de andra artiklarnas syfte.  

Campbell och Wilson (2003) och Saleh et al.(2003) hade som syfte att utföra ett testbatteri på 

sydafrikaner med engelska som första eller andraspråk, för att sedan jämföra resultaten med 

normativa amerikanska resultat. Dawes och Bishop (2007) hade ett liknande syfte eftersom de 

ville jämföra brittiska barns resultat på SCAN-C med den amerikanska normen.  

Shemesh (2008) hade som syfte att fastställa normer för normalhörande på fem centrala 

auditiva testet. Neijenhuis et al.(2002) utförde ett testbatteri på barn och ungdomar för att 

samla in normativa data. Testerna som användes var ursprungligen utformade för vuxna.  

Neijenhuis et al.(2003) hade som syfte att utvärdera ett testbatteri. Rabelo och Schochat 

(2007) har haft som syfte att framställa ett tidskomprimerat taltest på portugisiska.  

Syftet i Neijenhuis et al.(2004) var att applicera ett testbatteri med centrala auditiva tester på 

personer med lätt hörselnedsättning och se hur väl deras testbatteri kan användas till denna 

patientgrupp. Humes (2005) ville undersöka relationen mellan auditiva bearbetnings tester 

och tester som mäter kognitiva eller auditiva funktioner. Testerna utfördes på äldre med 

hörselnedsättning. Humes et al.(2007) och Yilmaz et al.(2007) ville båda undersöka hur 

åldern kan påverka olika tester. Vaughan et al. (2006; 2008) undersökte äldres förmåga att 

förstå tidskomprimerat tal och jämförde det med deras prestation på olika neurokognitiva 

tester. Vaughan et al. (2006) ville undersöka vilka kognitiva nedsättningar som kan påverka 

äldres förmåga att förstå uppsnabbat tal, medan Vaughan et al. (2008) ville identifiera de 

neurokognitiva tester som kunde användas kliniskt för att undersöka taluppfattningsproblem 

hos äldre.  
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Andra artiklar har haft mer skilda syften. Bergemalm och Lyxell (2004) hade syftet att 

undersöka om skallskador kan ge centrala auditiva problem. Gopal (2008) hade som syfte att 

se hur en exponering av lösningsmedel kan påverka det centrala auditiva nervsystemet.  

Även om själva syftena i sig har varierat har ändå testerna i majoriteten av undersökningarna 

använts för att undersöka de centrala auditiva funktionerna.  

I undersökningarna har olika antal försökspersoner använts. Moore et al.(2010) hade det 

största urvalet av testpersoner, nämligen 1469. Gopal (2008) hade endast sju försökspersoner, 

vilket var det lägsta antalet. Fyra artiklar hade från sju till trettio försökspersoner. Sex artiklar 

hade från 31 till 50 försökspersoner. Fem artiklar hade från 51 till 100 försökspersoner. Sju 

artiklar hade över 100 försökspersoner. Vår tanke är att ju fler försökspersoner som deltar i en 

undersökning, ju mer säger resultatet från denna undersökning om en större population.  

Welsh et al.(2004), Rabelo och Schochat (2007), Shemesh (2008), Salvi et al.(2002), 

Campbell och Wilson (2003), Sanchez et al.(2008) Saleh et al.(2003), Yilmaz et al.(2007), 

Vaughan et al.(2006), Putter-Katz et al.(2008), Dawes och Bishop (2007), Sharma et al.(2009) 

och Humes (2005) skriver alla att de genom audiologiska mätningar har utvärderat 

försökspersonernas hörtrösklar. När det gäller fakta om försökspersonernas medicinska 

historia har Campbell och Wilson (2003) och Saleh et al.(2003) förlitat sig på vad 

försökspersonerna själva rapporterar. Cruz et al.(2004), Neijenhuis et al.(2003), Humes et 

al.(2007), Vaughan et al.(2008), Neijenhuis et al.(2002) och Moore et al.(2010) rapporterar 

om försökspersonerna hörtrösklar, men det framgår inte tydligt om de själva har undersökt 

försökspersonernas hörsel. Gopal (2008) har utfört tonaudiometri som en del i 

undersökningen. Bergemalm och Lyxell (2005) har som kriterier att försökspersonerna, som 

alla tidigare drabbats av skallskador, ska ha återhämtat sig väl. För att ta reda på det 

intervjuades och observerades försökspersonerna. I undersökningen av Neijenhuis et al.(2004) 

hittades försökspersonerna bland patienter som tidigare blivit diagnostiserade med lätt 

sensorineural hörselnedsättning. Vi upplever det som positivt att de flesta forskarna har 

kontrollerat testpersonernas hörsel innan undersökningen, eftersom det ger intrycket av att 

forskarna har god kontroll när det gäller försökspersonerna. I de undersökningar där det inte 

tydliggjorts om forskarna själva har undersökt deltagarnas hörsel, nämner ändå forskarna till 

exempel mellan vilka hörtrösklar personer med normal hörsel ligger. Eftersom forskarna är 

specifika får man intrycket att de har vetskap om deltagarnas hörtrösklar, dock vet man inte 

hur de har fått denna vetskap.   

Utifrån artiklarna ser man inte tydligt hur man kan tolka resultaten och det är få av artiklarna 

som presenterar normativa data. Det är svårt att uttyda vilka resultat som är normala och vilka 

som är patologiska. Ofta beskrivs det inte hur mycket ett resultat kan avvika från normen utan 

att vara patologiskt. I artiklarna av Saleh et al.(2003), Campbell och Wilson (2003) och 

Dawes och Bishop (2007) har man undersökt hur väl amerikansk normativ data kan användas 

för personer som inte har amerikansk engelska som modersmål. När normen applicerades på 

vuxna (Saleh et al., 2003) fick de vuxna bättre resultat än normen. Forskarna tror att det kan 

bero på skillnader mellan deras undersökning och den undersökning där normen utarbetades. 

När normen applicerades på barn i undersökningarna av Campbell och Wilson (2003) och 

Dawes och Bishop (2007) fick barnen sämre resultat. Det berodde troligtvis på att den 

amerikanska accenten påverkade. Detta visar på att normer för tester på ett visst språk inte 

passar att användas som normer för människor som har ett annat modersmål. Den enda 

artikeln som innehåller svenska normer är den av Bergemalm och Lyxell (2004). Vår 

förståelse är att de normer som tas upp i övriga artiklar inte kan tillämpas på svensktalande 

patienter. 
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Humes (2005) och Sanchez et al. (2008) påpekar att testpersonernas hörselnedsättning 

påverkar vilka resultat de får på de använda testerna. Sanchez et al. (2008) påpekar att 

SSI/MCI bör användas försiktigt när testpersonen har en hörselnedsättning. Även i 

undersökningarna av Neijenhuis et al. (2004) och Humes et al. (2007) fick personer med 

hörselnedsättning sämre resultat jämfört med normalhörande. Krishnamurti (2007) skriver att 

cochleär hörselnedsättning har en negativ påverkan på testpersoners prestation på monaurala 

lågredundanta taltester. Vidare skriver Krishnamurti (2007) att då patienten har en 

hörselnedsättning måste resultaten på testerna tolkas med försiktighet (Krishnamurti, 2007 

refererar till Baran & Musiek, 1999). Våra tankar kring detta blir då att när audionomen 

träffar en patient med normalt tonaudiogram, men som trots det upplever hörselproblem, 

passar det att använda dessa tester eftersom det då inte finns någon hörselnedsättning som 

påverkar. Detta visar varför det är viktigt att göra en grundlig hörselutredning innan 

tillämpning av ett testbatteri för att utreda centrala auditiva processer. Audionomen kan även 

träffa på patienter med hörselnedsättning, som även misstänks ha centrala auditiva problem 

som behöver undersökas. Det kan då uppstå problem eftersom hörselnedsättningen påverkar 

resultaten på monaurala lågredundanta taltester. Vår tanke blir då att man kanske inte bör 

använda dessa tester då patienten har en hörselnedsättning. Ingen av artiklarna ger ett tydligt 

svar på hur man bör tänka då dessa tester används på personer som har hörselnedsättning.  

 

6. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har resultatet som framkommit genom litteraturstudien visat att det finns 

många olika monaurala lågredundanta taltester. Alla de tester som presenterats i artiklarna har 

inte tagits upp i kapitlet av Krishnamurti (2007) i Handbook of (Central) Auditory Processing 

Disorder. I artiklarna har filtrerade taltester ibland innehållit lågpassfiltrerat talstimuli och 

ibland låg- och högpassfiltrerat talstimuli. Tal-i-brus tester har kallats för ord-i-brus test, 

meningar-i-brus test och taluppfattning i brus test. Tidskomprimerade taltester har förekommit 

med flera olika kompressionsgrader.  

Artiklarnas testresultat utgår från taltester utförda på andra språk än svenska. Därför är det 

svårt att veta om resultat normerna även kan gälla för talmaterial på svenska. Det var bara en 

av artiklarna, nämligen den av Bergemalm och Lyxell (2005), där forskarna använt sig av 

svenskt talmaterial.   
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Bilaga 1: Artikelmatris 

Relevans:  

Hög: Svarar på frågeställning 1och 2.  

Medel: Svarar på en av frågeställingarna 

Låg: Svarar inte på någon frågeställning alternativt testet är inte monauralt eller har inte gjorts lågredundant (tidskomprimering, lågpassfiltrering eller tillförandet av brus).   

Artiklarna av Edmonds & Culling (2006), Horwitz et al.(2008) och Versfeld & Dreschler, (2001) har givits låg relevans eftersom de var svårförståliga och därför inte kunde 

kopplas samman med arbetet.  

 

Författare Syfte Metod Resultat Relevans 

n Test 

Bergemalm & Lyxell. (2004) Studera förekomsten av 

möjliga centrala auditiva och 

kognitiva problem sju till elva 

år efter en skallskada 

22 Avbrutet tal  

monauralt 

Kognitiva följdproblem fanns kvar många 

år efter skallskada trots rehabilitering 

Hög  

Calais, Russo & Borges. 

(2008) 

Att jämföra resultaten för 

äldre (med respektive utan 

hörselnedsättning) i monauralt 

talperceptionstest; med och 

utan bakgrundsbrus  

55 Speech perception in 

noise (SPIN),  

Speech discrimination 

test (SDT) 

SPIN-resultaten var signifikant sämre än 

SDT-resultaten. SDT-resultaten hade en 

negativ korrelation med ålder i testgruppen. 

Låg 

Campbell & Wilsson. (2003) Genomföra ett testbatteri 

utvecklat för sydafrikaner med 

engelska som första språk, på 

barn, och jämför resultaten 

med amerikansk normativ data 

50 Lågpass filtrerade 

enstaviga ord 

presenterades 

monauralt 

Den amerikanska normativa datan passade 

inte att använda för sydafrikanska barn med 

engelska som första språk. Resultatet blev 

39.7 % sämre för de lågpass filtrerade 

orden. 

Hög  

Cervera, Soler, Dasi & Ruiz. 

(2009) 

Undersökte om försämringen 

som hörselnedsättning har på 

sinnesintryck kan förklara 

både försämring av 

talförståelse och försämring av 

arbetsminnets kapacitet 

 

55 Konsonanter i tystnad 

och i brus. 

Tidskomprimerade 

meningar.  Dikotisk 

presentation 

Äldre fick sämre resultat än yngre på tal- 

och arbetsminnes test. Skillnaden kan bero 

på skillnad i hörtrösklar. 

Låg 



 

Författare Syfte Metod Resultat Relevans 

n Test 

Cruz, Kasse, Sanchez, 

Barbosa & Barros. (2004) 

Undersöka citaloprams 

påverkan på äldre patienter 

med normal till måttlig 

sensorineural 

hörselnedsättning och dålig 

auditiv bearbetning. 

38 Synthetic phrases 

identification test with 

ipsilateral competing 

message (SSI/MCI) 

Personer som fått citalopram fick 

signifikant bättre resultat på SSI/MCI tester 

efter behandlingen. 

Hög 

Dawes & Bishop. (2007) Att undersöka om brittiska 

barns resultat på SCAN-C är 

sämre än amerikanska 

normen, samt jämföra med 

tidigare sådan studie som 

gjorts med ursprungliga testet 

SCAN. 

99 Fitered Words (FW)  

Auditory Figure 

Ground (AFG) 

Brittiska barnen: signifikant sämre än 

amerikanska barnen för FW-test, AFG-test 

och den sammansatta SCAN-C poängen. 

Troligen påverkar accenten felen 

Hög 

Edmonds & Culling. (2006) Taluppfattnings trösklar mätes 

med tal som stördes av 

konkurrerande tal 

9 Tal och konkurrerande 

tal presenterades 

monaurallt 

Monaural presentation gav sämst 

taluppfattningströsklar 

Låg 

Gopal. (2008) Bedöma det yttre och det 

centrala auditiva systemets 

funktion hos personer som 

utsatts för lösningsmedel 

7 SCAN-A, R-SPIN 4 testpersoner fick onormala svar på 

SCAN-A. 

Medel 

Grossman, Bemis, Plesa 

Skwerer, & Tager-Flusberg. 

(2010) 

Undersöka tonåringar med 

autisms förmåga till 

bearbetning av emotionell 

prosodi  och uppfattning av 

lexikal betoning 

31 Lågpass filtrerade 

meningar utan verbalt 

innehåll 

Testpersonerna med autism fick resultat 

som inte skiljde sig från testgruppen som 

bestod av tonåringar utan autism 

Låg 

Lagacé, Jutras & Gagné. 

(2010) 

Man vill föreslå en metod för 

hur man kan fastställa om den 

underliggande orsaken till 

taluppfattnings problem beror 

på en språkbaserad störning, 

en central störning, eller båda 

kombinerat.  

 0  Speech Perception in 

Noise (SPIN) 

 

Den största skillnaden mellan resultaten på 

lätta (förutsägbara) och svåra 

(oförutsägbara) meningar, fås vid högre 

SNR vid auditiv samt vid kombinerad 

störning, än vid normal hörsel eller 

språkbaserad störning. Vid språkbaserad-  

samt vid kombinerad stöning är skillnaden 

mellan resultaten på lätta och svåra 

meningar liten, jämfört med för normal 

hörsel och för auditiv störning. 

 

 

Låg 



 

Författare Syfte Metod Resultat Relevans 

n Test 

Larsby, Hällgren, & Lyxell. 

(2008) 

Undersöka hur bearbetningen 

av tal påverkas av olika 

bakgrundsljud 

24 Hagermans meningar Äldre fick färre rätt vid Hagermans 

meningar. 

Låg 

Horwitz, Ahlstrom & 

Dubno. (2008) 

Undersöka till vilken grad 

talförståelse underlättas eller 

försvåras av högfrekvent 

förstärkning  

34 Lågpass filtrerade 

nonsens stavelser, 

monauralt 

Förstärkning i högfrekventa områden gav 

generellt en bättre talförståelse 

Låg 

Humes. (2005) Undersöka äldre med 

hörselnedsättning för att se 

relationen mellan mätningar 

av auditiv bearbetning och 

mätningar av auditiva eller 

kognitiva funktioner. 

213 45% komprimerade 

enstaviga ord, 

presenteras monauralt 

Vid komprimerade ord spelade 

hörselnedsättningen stor roll. Testerna som 

ska mäta auditiv bearbetning, mäter istället 

främst kognitiva funktioner 

Hög 

Humes, Burk, Coughlin, 

Busey & Strauser. (2007) 

Ta reda på ålderskillnader när 

det gäller auditiv talförståelse 

och visuell textförståelse 

39 R-SPIN och 

tidskomprimerade 

tvåstaviga ord. 

Monaural presentation 

Prestationen i testerna som mätte auditiv 

bearbetning hängde samman med 

prestationen i de visuella testerna 

Hög 

Humes, Kewley-Port, 

Fogerty & Kinney.(2009) 

Att undersöka förmåga till 

temporal bearbetning hos 

unga, medelålders och vuxna, 

och se hur åldern påverkar 

(hos en stor population till 

skillnad mot tidigare studier) 

Fas1= 339 

Fas 2=265 

Fas 3=215 

 

 

”Monaural two-item 

identification 

(Mono2)” = 

“Monaural four-item 

identification(Mono4)” 

Äldre signifikant sämre resultat än yngre 

för de monaurala mätningarna.  Studien 

visar minskad förmåga för äldre på 

temporal ordering mätningar 

Låg 

Moore, Ferguson, 

Edmondson-Jones, Ratib & 

Riley. (2010) 

Undersöka om förekomsten av 

APD hos barn kan relateras till 

problem med sensorisk 

bearbetning 

1469 Tal-i-brus (vokal-

konsonant-vokal) 

Auditiv bearbetning utvecklas med åldern. 

APD kan inte relateras till auditiv sensorisk 

bearbetning 

Hög 

Neijenhuis, Snik, Priester, 

Kordenoordt & van der 

Broek. (2002) 

Att samla in normativa data 

från barn 9-12 år och 

ungdomar 14-16 år på ett 

(C)APD-testbatteri 

ursprungligen utformat för 

vuxna, och studera hur deras 

ålder påverkar resultaten.  

 

 

105 Filtered speech test 

(FS)  

Words-in-noise  

Signifikant ålderkillnad i FS-test och 

words-in-noise test. (FS)-och words-in-

noise resultaten korrelerade.  

Hög 



 

Författare Syfte Metod Resultat Relevans 

n Test 

Neijenhuis, Snik & van den 

Broek. (2003) 

Utvärdering av ett holländskt 

testbatteri innehållande sex 

olika tester som används för 

diagnostisering av APD 

49 Meningar-i-brus test, 

ord-i-brus test, filtrerat 

tal, monauralt. 

Filtrerar tal hade låg känslighet, få personer 

fick patologiska resultat. 

Hög 

Neijenhuis, Tschur & Snik. 

(2004) 

 Undersöka hur väl ett 

testbatteri för APD går att 

använda till undersökning av  

patienter med lätt 

hörselnedsättning.  

54 Sentences-in-noise test 

Words-in-noise test 

Filtered speech test 

Vid normal presentationsnivå fick gruppen 

med hörselnedsättning signifikant lägre 

resultat på alla tester. När 

presentationsnivån höjdes fick gruppen med 

hörselnedsättning normala resultat på 

sentences in noise test. 

Hög 

 

Putter-Katz, Adi-Bensaid, 

Feldman & Hildesheimer. 

(2008) 

Att jämföra effektivitet av ett 

behandlingsprogram, genom 

jämförelse av testresultaten 

hos en grupp barn med APD 

och en grupp barn med APD 

som genomgick behandling 

30 Speech recognition in 

noise 

Före och efter- resultat indikerade ökning 

av taluppfattning i brus efter 

behandlingsprogrammet. 

Hög  

Rabelo & Schochar. (2007) Utarbeta ett portugisiskt 

komprimerat taltest. Pröva 

vilken kompression som 

passar för att vara med i ett 

testbatteri 

144 Enstaviga och 

tvåstaviga ord 

komprimerades 50%, 

60%, 70%. Monaural 

presentation 

Enstaviga eller tvåstaviga ord med 60% 

kompression är mer stabilt än de andra 

testförutsättningarna och rekommenderas 

Hög 

Saleh, Campbell & Wilsson. 

(2003) 

Jämförde resultaten från ett 

testbatteri mellan sydafrikaner 

som har engelska som första 

språk med de som har 

engelska som andra språk. 

Jämförde även resultaten med 

amerikanske normativa data. 

 32 Lågpass filtrerat taltest 

och tidskomprimerat 

taltest, monauralt 

Amerikansk normativ data passar inte att 

användas för sydafrikaner. De 

medverkande fick bättre resultat än normen 

på de lågredundanta taltesterna 

Hög 

Salvi, Lockwood, Frisina, 

Coad, Wack & Frisina. 

(2002) 

Undersöka om de områden i 

hjärnan som aktiveras av ett 

SPIN-test skiljer sig från de 

områden som aktiveras när tal 

eller brus presenteras enskilt 

10 SPIN, monauralt SPIN testet krävde högre auditiv 

bearbetning, jämfört med tal eller tystnad 

Medel 

Sanchez, Nunes, Barros, 

Ganança & Caovilla. (2008) 

Undersöka de centrala 

auditiva funktionerna hos 

äldre patienter utan 

hörselproblem 

40 Synthetic phrases 

identification test with 

ipsilateral competing 

message (SSI/MCI) 

Resultatet på SSI/MSI testet påverkas av 

ålder och grad av hörselnedsättning 

Hög 



 

Författare Syfte Metod Resultat Relevans 

n Test 

Sharma, Purdy & Kelly. 

(2009) 

Att undersöka komorbiditet 

mellan(C)APD+ Language 

impairment + Reading 

disorder 

68 Compressed and 

reverberant words 

Medelpoäng hö öra: 88,8 %, vä öra: 88,3 

%. Inget av barnens resultat hamnade under 

normen. Åldern påverkade resultaten. 

Hög 

Shemesh. (2008) Bestämma normer för fem 

tester som används för att 

utvärdera central auditiv 

bearbetning 

94 Tidskomprimerat tal, 

tal-i-brus och filtrerat 

tal, monauralt 

Både verbala och ickeverbala tester bör 

användas i ett testbatteri för att kunna 

utvärdera det auditiva systemet rätt 

Hög 

Stefanatos, Joe, Aguirre, 

Detre & Wetmore. (2007) 

Att jämföra 

aktiveringsmönster i kortex 

som svar på monauralt stimuli 

med aktiveringsmönster som 

svar på binauralt och 

dichotiskt stimuli. 

11 Konsonant-vokal-

stavelser (CV-

syllables), monauralt 

Resultaten från monaural presentationetion 

höger öra bidrog till dubbelt så stor 

aktivering i vänstra hemsisfären 

(kontralateralt) jämfört med andra test-

förhållanden.  

Låg 

Strelcyk & Dau. (2009) Jämföra frekvensselektivitet, 

monaurala och binaurala 

(TFS)-resultat och 

taluppfattningsförmåga.   

18 Speech reception 

threshold (SRT) 

monauralt med SAM 

resp. SSN-brus.  

Monaurala resultat presenteras inte i detalj 

eftersom de inte tillfört ytterligare insikter. 

(huvudundersökningen var binaural)  

Låg   

Tateya, Naito, Hirano, 

Kojima, Inoue, Kaneko, 

Toyoda, Ueno, Ishizu & Ito. 

(2003) 

Undersöka sensorineural 

hörselnedsättnings påverkan 

på auditiva områden i hjärnan. 

5 Lättförståliga ord och 

svårförståliga ord 

presenterades 

monauralt 

Lägre antal rätt uppfattade ord när 

svårförståliga ord presenterades jämfört när 

lättförståliga presenterades 

Låg 

Vaughan, Storzbach & 

Furukawa. (2006) 

Att se vilka neurokognitiva 

nedsättningar som bidrar till 

äldres svårigheter att förstå 

tidskomprimerat tal.  

176 Time compressed 

sentences. Meningar 

presenteras med /utan 

kontext, monauralt 

Personer som fick låga resultat på 

tidskomprimerat taltest fick också låga 

resultat på vissa kognitiva tester 

Hög 

Vaughan, Storzbach & 

Furukawa. (2008) 

Undersöka korrelation mellan 

förmåga att förstå uppsnabbat 

tal och resultat på kognitiva 

tester samt identifiera ett 

neurokognitivt test/testbatteri 

för undersökning av tal-

uppfattningsproblem hos äldre 

 

 

 

225 Speeded (time-

compressed) speech. 

 

Starkast var korrelationen mellan att förstå 

uppsnabbat tal och resultat på 

arbetsminnestestet ”Letter Number 

sequenzing (LNS)”  

Hög 



 

Författare Syfte Metod Resultat Relevans 

n Test 

Versfeld & Dreschler. 

(2001) 

Undersöka hur två tester: 

time-compression threshold 

(TCT) och speech reception 

threshold for sentences (SRT), 

förhåller sig till varandra. 

14 TCT test utfördes 

monauralt 

Äldre fick sämre resultat än yngre Låg 

Welsh, Welsh, Rosen & 

Dragonette. (2004) 

Undersökte betydelsen av 

monauralt lyssnande vid 

taldiskriminering i buller och 

för förmågan att bearbeta och 

känna igen påskyndat tal 

55 Speech-in-Noise (SIN) 

i fritt fält. The 

Compressed Sentence 

Test monauralt 

Testpersoner med ensidig hörselnedsättning 

fick sämst resultat vid komprimerade 

meningar 

Hög 

Wong, Ettlinger, Sheppard, 

Gunasekera & Dhar. (2010) 

Undersökte neuroanatomiska 

strukturer i hjärnan hos äldre 

och sambandet med deras 

förmåga att uppfatta tal i 

buller. 

29 Quick-Sin 

presenterades bilateralt 

Yngre fick bättre resultat på taluppfattning i 

brus än äldre. Bilder på de äldres hjärnor 

kunde indikera vilket resultat de skulle få 

på testet 

Låg 

Yilmaz, Sennaroğlu, 

Sennaroğlu & Köse. (2007) 

Undersökta hur åldern 

påverkar taluppfattning i brus, 

TEOAE och maskeringsnivå 

test, hos normalhörande 

101 Ord och brus 

presenterades 

samtidigt till personens 

ipsilaterala testöra 

Resultat på taluppfattning i brus försämras 

med åldern. Signifikant skillnad 

Hög 

 


