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Sammanfattning 
 

Vår uppdragsgivare Filip Asp, på Cochleaimplantat-sektionen vid Karolinska 

Universitetssjukhuset i Huddinge, utvecklar en ny psykoakustisk mätmetod som är ett 

ljudlokalisationstest (LLT) för små barn. För att jämföra den med dagens 

psykoakustiska mätmetoder för små barn har en litteraturstudie och intervjuer gjorts. I 

samband med detta undersöktes även barns hörselutveckling då det finns en nära 

relation till mätmetodernas utformning. Efter att ha identifierat de psykoakustiska 

mätmetoder som i nuläget finns tillgängliga jämfördes dessa med LLT och vi anser att 

LLT kommer vara till nytta vid diagnostik, habilitering och forskning. 

 

I nuläget styrs LLT:s applikationer av MATLAB tillsammans med 

insticksprogrammet Playrec. Om mätmetoden skulle göras om ville uppdragsgivaren 

veta vilket programmeringsspråk som var till störst nytta för metoden.  Användbara 

programmeringsspråk identifierades och utvärderades för utveckling av 

psykoakustiska mätmetoder. Efter litteraturstudier och intervjuer identifierades 

lämpliga programmeringsspråk: SuperCollider, MATLAB med Playrec samt de 

visuella språken Max och Pure Data. Ett program togs fram i Max för att testa visuell 

programmering. Efter vidare undersökningar ansågs Max vara det lämpligaste 

programmeringsspråket för vidare bruk.  
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Abstract  
 

Our client Filip Asp, at the Cochlear implants unit at Karolinska University Hospital 

in Huddinge, is developing a new psychoacoustic test method which is used as a 

sound localization test (LLT) for infants. To compare it with today's psychoacoustic 

test methods for young children a literature review and interviews were conducted. 

Children´s hearing development were also examined due to the close relations 

between the designs of the test methods. After identifying the psychoacoustic tests 

currently available they were compared with LLT and we believe that the method will 

be useful for diagnosis, rehabilitation and research. 

 

At present, LLT:s applications are controlled with MATLAB along with the plugin 

Playrec. If the test method would be changed the client wanted to know what 

programming languages would be most beneficial to the test method. Useful 

programming languages were identified and evaluated for the development of 

psychoacoustic test methods. After a literature review and interviews suitable 

programming language were identified: SuperCollider, MATLAB with Playrec and 

the visual language Max and PureData. A program was finally presented in Max to 

test visual programming. After furthur investigation Max was considered the most 

suitable for further use and implementation in other audiology departments.  

 

 

 

Keywords: psychoacoustic, visual programming, sound localization, infant, hearing   



 
 



 
 

Förord 
 

Detta är ett kandidatexamensarbete om 15 högskolepoäng som utförts under 

vårterminen 2013 på civilingenjörsprogrammet i medicinsk teknik på Kungliga 

Tekniska högskolan i Stockholm. 

 

För att kunna tillgodogöra sig rapporten bör läsaren ha grundläggande kunskaper om 

örats funktioner samt om programmering. Rapporten är uppdelad i två delmoment, då 

den innehåller både teori och programmering.   

 

Rapporten innehåller ett appendix där underlag för intervjuer och exempel på 

programmering finns bifogade.  

 

Vi vill tacka vår uppdragsgivare Filip Asp på CI-sektionen vid Karolinska 

Universitetssjukhuset, samt våra handledare Elira Maksuti och Erik Vidman för hjälp 

med rapporten. Tack till Sten Ternström, Mattias Petersson, Cecilia Hallberg och 

Helena Sundman för att ni tog er tid och delade era kunskaper med oss.  

 

Vi vill även rikta ett tack till personalen vid Kungliga Tekniska högskolans bibliotek 

samt Centrum för akademiskt skrivande för positivt bemötande och hjälp med alla 

tänkbara problem.   

 

 

Ejla Lillro 

Julianne Okan  

 

KTH STH 

 

2013-05-29
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Figur 1. Utrustningen med en barnstol framför videoskärmarna och 

högtalarna. Högtalarna står högst upp, gömda bakom skynket. 

1 Inledning 
Nedan följer bakgrund, syfte, mål och metod för genomförandet av rapporten.      

1.1 Bakgrund 

Hörselundersökning med psykoakustiska mätmetoder är vanligt förekommande för att 

utreda en hörselnedsättning hos en patient. Olika psykoakustiska mätmetoder har 

gemensam att de försöker mäta perception av ljud på olika sätt hos patienten. 

Svårigheten med psykoakustiska mätmetoder ökar då audionomen utreder små barn, i 

regel ju yngre desto svårare. Prevalensen för en medfödd hörselnedsättning är en till 

två per tusen födda (1). För nyfödda i Sverige finns ett hörselscreeningsprogram som 

utreder det nyfödda barnet med fysiologiska mätmetoder. Om en hörselnedsättning är 

närvarande kan den nyfödde först vid cirka fem till sex månaders ålder börja 

undersökas med psykoakustiska mätmetoder.     

 

Vår uppdragsgivare Filip Asp, ingenjör på Cochleaimplantat-sektionen på Karolinska 

Universitetssjukhuset i Huddinge, utvecklar en ny psykoakustisk mätmetod för små 

barn och ville veta vilket programspråk som skulle kunna användas som ett alternativ 

till MATLAB som i nuläget används. Med hjälp av ett ljudkort som styr tolv 

högtalare med tillhörande tolv bildskärmar framför och ett eye-trackingsystem har ett 

ljudlokalisationstest (LLT) skapats. Eye-trackersystemet använder sig av infrarött ljus 

som reflekteras i ögonen på patienten, reflektionen registreras av kameror och från 

positionen av pupillerna kan riktningsvektorer fås vilket efter bearbetning ger 

pupillernas position.  Metoden ska främst användas för att undersöka små barn, se 

figur 1. Tanken är att en hörselbas ska byggas med hjälp av LLT, där data från 

normalhörande barn i sex månaders ålder och framåt samlas in. Undersökningarna 

som Asp vill genomföra kommer göra att hörselskadade barns 

ljudlokalisationsförmåga kan jämföras med normalhörande barns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att presentera ett lämpligt programmeringsspråk till uppdragsgivaren och att 

få en god förståelse för hörseldiagnostik för små barn. 
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1.3 Mål 

Målet med denna rapport är att undersöka hur psykoakustiska mätmetoder utförs på 

barn upp till två års ålder och vilket programmeringsspråk som skulle passa till ett 

sådant. Vilket ger målformuleringen:   

 Kunna identifiera psykoakustiska mätmetoder och jämföra dem med 

uppdragsgivarens utvecklade mätmetod för barn till och med två års ålder.  

 Ge förslag på vilka programmeringsspråk som skulle kunna implementeras på 

mätmetoden samt andra audiologiska avdelningar med enkla medel.     

1.4 Metod 

För att kunna uppfylla målen användes följande frågeställningar: 

 Hur undersöks hörselnedsättning hos små barn, vilka metoder finns? 

 Vilka psykoakustiska mätmetoder används i nuläget för små barn upp till två 

års ålder? 

 Vad bedrivs det för forskning på området? 

 Vilket programmeringsspråk skulle vara fördelaktigt vid psykoakustiska 

mätmetoder? 

 Vilka krav måste programmeringsspråket uppfylla?  

 Vilka programmeringsspråk skulle vara lämpliga?  

Metoden delade sedan in i underrubrikerna som följer nedan.  

1.4.1 Jämförelse av mätmetoder 

Rapportarbetet inleddes med en kvalitativ innehållsanalys av artiklar och en 

litteraturstudie för att få den teoretiska bakgrunden till rapporten och en 

grundläggande förståelse för området. Fördjupning i ämnet erhölls efter att intervjuer 

gjordes med Cecilia Hellström och Helena Sundman som arbetar som 

barnaudionomer på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.  

1.4.2 Undersökningen av programmeringsspråken 

Inledningsvis gjordes en intervju med uppdragsgivaren för att framställa en kravlista 

på programmeringsspråket.  Litteraturstudien om programmeringsspråken som sedan 

följde begränsades av att det fanns stora svårigheter att finna källor som var 

vetenskapliga. Det som till största del fanns att tillgå var diskussioner på forum och 

hjälpvideor. Därför kontaktades två experter, Sten Ternström, professor på 

avdelningen för Tal, Musik och Hörsel (TMH) på Kungliga Tekniska högskolan 

(KTH) och Mattias Petersson lärare på Kungliga Musikhögskolan. Efter vidare 

granskning bestämdes att rapporten skulle beröra två visuella programmeringsspråk, 

Pure Data och Max samt två traditionella programmeringsspråk SuperCollider och 

MATLAB. För att få en bättre känsla för vad visuell programmering innebar 

testprogrammerade två programmeringsspråk, Pure Data samt Max. Dessa valdes då 

de finns att tillgå gratis, i Max fall en 30 dagars demoversion. Ett program togs 

slutligen fram i Max för att styra ett tolvkanaligt ljudkort med hjälp av simulering.  

1.5 Avgränsningar 

Jämförelsen av mätmetoder begränsades för att endast få en översiktlig bild av 

området för hörseldiagnostik för små barn. Begränsningen för programmeringsdelen 

var att fokus låg på programmeringsspråk som används inom musikprogrammering. 

Ett realistiskt mål ansågs vara att undersöka fyra programmeringsspråk.
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer grundläggande information om barndiagnostik att presenteras 

och i slutet finns en utförlig beskrivning av uppdragsgivarens apparatur.  

2.1 Barns hörselutveckling 

När hörseln hos små barn ska undersökas är behovet av psykoakustiska mätmetoder 

betydande, eftersom de inte kan kommunicera med sin omvärld på önskat sätt (1). 

Nedan följer en redogörelse av barns hörselutveckling för att få en djupare förståelse 

för utformningen av mätmetoderna som presenteras senare. 

2.1.1 Spädbarnets hörförståelse utvecklas 

Då ett barn blivit några veckor gammalt kan det mer aktivt observera sin omgivning. 

Vid ca fem månaders ålder kan barnet genom gemensamma iakttagelser med 

föräldern lära sig att rikta blicken mot samma objekt som sin förälder och på så sätt 

utveckla sin hörförståelse och i framtiden associera objektet till det ord som föräldern 

brukar (2). Utvecklingsförmågan är olika vid olika utvecklingsfaser för barnet men 

den avtar med ökande ålder (1).  

 

Milstolpar för det normalhörande barnets reaktioner på ljud:  

 

 Nyfödd: Vid starka och plötsliga ljud reagerar barnet med reflexer, exempelvis 

genom att hastigt blinka eller slå ut armarna från kroppen. 

 En månads ålder: Om barnet hör ett ljud eller tal kan det avbryta sin spontana 

aktivitet och lyssna en kortare stund. 

 Tre till sex månader: Nu kan barnet även börja vända sig mot ljudkällan, dock 

väldigt olika från barn till barn när detta sker. 

 Sju till tolv månader: Barnet kan nu vända sig mot och lokalisera ljudkällan. 

Barnet kan känna igen sitt namn och imitera ljud med joller och skrik.  

 Ett till ett och ett halvt år: Barnet kan förstå vissa ord och upprepade ljud är 

numera mindre intressanta.  

 Ett och ett halvt till två år: Barnet kan förstå ännu fler ord och förstå 

uppmaningar (2).  

2.1.2 Tal- och språkutveckling hos spädbarn 

Tidig identifiering av en hörselnedsättning är önskvärt för att kunna implementera rätt 

habilitering. Vid födseln är det sensoriska epitelet för hörsel och balans i människans 

inneröra färdigutvecklat. Det nyfödda barnet kan dock inte fullt ut förstå och tolka 

sina hörselintryck. För utveckling av de flesta hörselfunktioner är det en förutsättning 

att det kommer ljudstimuli från omgivningen. Då talperceptionen inte utvecklas utan 

talstimuli (1). Därför är språkutvecklingen hos barnet starkt beroende av 

hörselutvecklingen eftersom det reglerar barnets egen ljudproduktion. Barn med 

lättare hörselskador har ofta en språkutveckling som inte skiljer sig från ett 

normalhörande barn, dock kan den vara försenad (3). Perioden för språkutveckling är 

mångårig och främst pågående under tidig barndom, men fortsätter också in i tonåren. 

En hörselnedsättning som inte upptäcks kan därför orsaka försening och begränsning i 

språkutvecklingen och därmed även talutvecklingen (1).     
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2.2 Vikten av tidig identifiering 

Det är viktigt att tidigt identifiera en hörselnedsättning för att inte barnets tal- och 

språkutveckling ska påverkas negativt (1). Rätt habilitering som kan implementeras 

inom de sex första månaderna av barnets liv har visat sig motverka en negativ 

utveckling i form av brister i tal- och språkförvärv, dåliga studieresultat och 

känslomässiga svårigheter. Identifiering som sker genom neonatal 

hörselundersökning samt hörselscreening av alla spädbarn och barn kan reducera eller 

förhindra de negativa konsekvenserna. Om en förälder misstänker att barnet har en 

hörselnedsättning bör personalen på en audiologisk avdelning anta att detta är sant 

tills det objektivt motbevisats (4).  

2.3 Fysiologiska mätmetoder vid screening 

En hörselnedsättning kan delas in i två olika typer, konduktiv hörselnedsättning – när 

ytterörat och/eller mellanörat är skadat, eller sensorineural hörselnedsättning – när det 

är något fel i cochlean och/eller hörselnerven. Man kan också ha en kombination av 

båda, då kallad kombinerad hörselnedsättning (5).   

 
För att diagnostisera nyfödda utförs i dagsläget hörselscreening redan på BB.  Där 

används Otoakustiska Emissioner (Otoacostic Emissions, OAE), som är en snabb och 

enkel undersökning som genomförs på båda öronen samtidigt. Genom att spela in det 

lilla ljud som hårcellerna i innerörat avger då de exponeras för ljud kan innerörats 

funktion undersökas. Om inte något ljud genereras kan en viss grad av 

hörselnedsättning misstänkas. En vidareutveckling av denna metod kallas 

Transientutlösta Emissioner (Transient Evoked Otoacoustic Emissions, TEOAE), där 

man använder sig av att örats hörtrösklar måste vara på minst 30 dB för att få ett svar 

från innerörat (6). 

 

Om det första testet inte ger tillfredställande värden på något av öronen utförs nya 

tester efter några dagar. Fås återigen liknande resultat är nästa steg att använda 

Hjärnstamssvar (Auditory Brainstem Response Audiometri, ABR) (6). Denna metod 

fångar upp sensorineurala hörselnedsättningar och kan också ingå i screeningen för 

riskpatienter. Exempelvis barn som är födda med gomspalt kan ha vätska bakom 

trumhinnan som gör att OAE inte är lämpligt. Vid ABR undersöks ett öra åt gången 

och det faktum att elektriska impulser uppkommer då örat utsätts för ljud utnyttjas. I 

detta fall används klickljud i olika intensitetsnivåer och med hjälp av två elektroder - 

en bakom örat och en på pannan, kan aktiviteten av elektriska potentialen mellan 

dessa mätas. Storleken på potentialerna mäts och latenstiden för signalerna. 

Mätningen ger upphov till fem toppar och för att bestämma hörseltröskeln undersöks 

den lägsta intensiteten som ger upphov till den femte toppen, vilken motsvarar 

hjärnstamssvaret. Metoden fungerar bra för barn under sex månader eftersom de kan 

utföras när barnet sover. En nackdel med ABR är att klicket inte innehåller specifika 

frekvenser, vilket gör att en hörselnedsättning i lågfrekvensensområdet kan missas.  

 

ASSR (Auditory Steady State Response) är en annan metod som finns tillgänglig och 

tillhör också de fysiologiska mätmetoderna. ASSR använder klickljud och liknar ABR 

men utförs på båda öronen samtidigt. Amplitud- och frekvensmodulering möjliggör 

att frekvensspecifika hörtrösklar kan uppskattas (1). 

 



5 
 

OAE och ABR anses vara tillräckligt tillförlitliga för att fånga upp 

hörselnedsättningar hos spädbarn och tillsammans blir de två metoderna säkra och 

kostnadseffektiva. För att kunna sätta in rätt habiliteringsinsats är det bra om 

psykoakustiska mätmetoder kan användas (7). Om spädbarnets hörselnedsättning 

identifieras innan sex månaders ålder måste utprovning av hjälpmedel göras baserat 

på ABR eftersom spädbarnet inte kan vara delaktig i processen. Av den anledningen 

får man till större del luta sig mot objektiva fysiologiska mätningar än med 

psykoakustiska mätmetoder, mer om det i kapitel 3.1.  

2.4 Psykoakustiska mätmetoder 

Kunskapsområdet som beskriver hur människan genom sina sinnesorgan reagerar på 

fysikaliska egenskaper som ljus, ljud, värme och vibrationer kallas psykofysik. 

Kunskapsområdet som beskriver samband mellan hur lyssnaren upplever ljud och de 

akustiska egenskaperna hos ljud kallas psykoakustik. Psykoakustik är ett 

samlingsbegrepp och det finns många psykoakustiska mätmetoder, gemensamt för 

dessa är att de försöker mäta perception av ljud. Perception innebär varseblivning av 

sin omgivning och som ger information om hur omgivningen ser ut.  

 

Psykoakustiska mätningar baseras på en aktivt medverkande lyssnare, där personen 

detekterar stimuli och diskriminerar ljud. Vilket innebär att lyssnaren uppfattar 

skillnader mellan olika stimuli och slutligen att personen identifierar stimuli genom 

att återge uppfattade ord eller utföra en förbestämd uppgift.  

 

En mer objektiv mätmetod baseras på fysiologiska funktioner och reaktioner som har 

en relation till hörseln, exempelvis eko från cochlean vid OAE som beskrevs tidigare. 

Hos barn kräver utredning av hörseln speciell anpassning och både fysiologiska 

mätmetoder och psykoakustiska mätmetoder används och kompletterar varandra. 

 

Enligt G. Andersson och S. Arlinger kan hörselmätningar klassificeras som antingen 

psykoakustiska eller mer objektiva mätmetoder (1). I nuläget strävar Asp efter att 

utveckla en psykoakustisk mätmetod som blir mer objektiv.  

2.5 Objektivitet och subjektivitet i mätmetoder 

Sett från audionomens perspektiv kan en metod vara subjektiv eller objektiv (7). 

Objektivitet inom audiologi kan ha två betydelser. Den ena beskriver objektivitet som 

ett sätt att uttrycka eller hantera fakta eller villkor utan att förvränga resultatet på 

grund av personliga tolkningar, fördomar eller känslor. Objektivitet kan också vara 

något som begränsar val eller fasta alternativ och minskar subjektiva faktorer. 

Subjektivitet inom audiologin är då det motsatta, något som är betingat av personliga 

egenskaper eller tolkningar och som gör att slutsatsen kan misstolkas från det verkliga 

resultatet eller processen (8). En kombination av objektiva och subjektiva mätmetoder 

är användbara vid undersökningar av små barn enligt Hallberg och Sundman.  

2.6 Uppdragsgivarens apparatur 

Apparaturen som uppdragsgivaren skapat är ett ljudlokalisationstest (LLT) som är 

uppbyggd enligt figur 2 nedan. Varje kvadrat med en glad gubbe representerar en 

videoskärm och över dessa är högtalare placerade. De två genomskinliga trianglarna 

motsvarar infrarött ljus som tillhör ett eye-trackersystem som i sin tur motsvarar de 

fyra cirklarna. Eye-trackersystemet registrerar barnets ögonrörelser och genom att 
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ljud spelas upp i olika högtalare undersöks om barnet flyttar blicken och lyckas 

detektera rätt ljudkälla. För att behålla barnets intresse sänds en barnvänlig video 

samtidigt och vid bytet av ljudkälla flyttas också denna, men tänds inte direkt utan 

med en viss fördröjning. Fördröjningen görs för att barnet inte ska söka videon utan 

ljudet som kommer innan. Resultatet från en undersökning är beroende av om barnet 

är samarbetsvilligt eller inte.   

 

För att utveckla LLT och för att andra audiologiska avdelningar skulle kunna sätta 

upp ett liknande flerhögtalarsystem är val av programmeringsspråk en viktig 

komponent. I nuläget är koden till LLT skriven i MATLAB, tillsammans med 

insticksprogrammet Playrec. Tanken är att detta ska göras om och frågan var då vilket 

programmeringsspråk som skulle ge maximal nytta. En fundering som också uppstod 

var om Playrec skulle klara MATLAB:s kontinuerliga uppdateringar. För att styra 

LLT används ett tolvkanaligt ljudkort, som också köpts in till andra audiologiska 

avdelningar på sjukhuset. Ljudkorten kan användas till att sätta upp andra 

psykoakustiska mätmetoders högtalarsystem. Då det inte alltid finns utbildade 

programmerare på de olika avdelningarna är det viktigt att man hittar ett 

programmeringsspråk som är lättprogrammerat och lättanvänt för både ingenjörer, 

tekniker, audiologer och läkare. Det ska inte heller vara svårt att lägga till ändringar 

om så önskas anser Asp. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Uppdragsgivarens LLT, se vänstra hörnet för förklaring av tecken 
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3 Resultat 
Nedan presenteras psykoakustiska mätmetoder för små barn och en sammanställning 

av fysiologiska och psykoakustiska mätmetoder baserat på objektivitet och 

subjektivitet. Därefter en beskrivning av programmeringsspråken som undersökts och 

det framtagna programmet.   

3.1 Befintliga metoder för små barn 

Svårigheten med att undersöka mindre barn är att det inte går att instruera dem med 

en överenskommen respons vid stimuli och att de dessutom förlorar intresset snabbt. 

Då barnet är yngre än fyra månader kommer deras svar på ljud endast att vara 

automatiska reflexer och blinkningar. Efter fyra månader kommer barnet efterhand att 

kunna vrida huvudet mot ljudkällan, men utvecklingen är individuell och de lägsta 

responsnivåerna varierar påtagligt från ett barn till ett annat. Barnet påverkas av olika 

inre och yttre faktorer som vakenhet eller djupsömn, tidigare exponering för ljudet, 

hur bekant ett ljud är, bakgrundsljud i testmiljön och frekvensinnehåll i stimulus, 

vilka alla måste beaktas. Barnet reagerar bättre på välkända ljud än på abstrakta 

stimuli som rena toner (1). Av dessa anledningar krävs stor erfarenhet och kunskap 

vid genomförande av hörselmätning på små barn. Psykoakustiska mätmetoder 

används vanligtvis parallellt med de fysiologiska för att de kompletterar varandra. Om 

audionomen är osäker på ett psykoakustiskt svar kan det kontrolleras med ett 

fysiologisk menar Hallberg och Sundman. Nedan följer de vanligaste psykoakustiska 

metoderna för barn upp till cirka två års ålder.    

  

3.1.1 Observationsaudiometri  
Observationsaudiometri även kallat BOA (Behavioural Observation Audiometry) 

innebär att man observerar barnets beteendeförändring då det hör ljudstimuli. Stimuli 

kan presenteras i ljudfält och innefattar tal, FM-toner, smalbandsbrus eller inspelade 

naturliga ljud. Bedömningen av barnets reaktion på stimuli tar hänsyn till faktorer 

som har med barnets bakgrund att göra, exempelvis barnets uppmärksamhet, 

sjukdomshistoria, tal- och språkutveckling och barnets mentala ålder. 

Observationerna med BOA ger subjektiva resultat då barnets beteende bedöms av 

audionomen (9).  

 

3.1.2 Ljud- och bildaudiometri   
Ljud- och bildaudiometri även kallat VRA (Visual Reinforcement Audiomerty) 

baseras på att barnet får en belöning då det med orienteringsreflexer uppfattar och 

lokaliserar en ljudkälla. Mätningen kan utföras från cirka fem månaders ålder men är 

starkt beroende av barnets utveckling, främst den fysiska utvecklingen av 

nackmusklerna. För att skapa bästa förutsättningarna för barnet vill audionomer 

använda hörlurar vilket barnet inte alltid tillåter enligt Hallberg och Sundman. Då 

används istället två högtalare som är placerade till höger respektive vänster om barnet 

och den visuella belöningen bör vara placerad på samma ställe. Det kan vara en 

leksak som blir synlig då barnet uppfattat ljudet och gör att barnet uppmuntras till att 

fortsätta lyssna efter nya stimuli för att hitta nya belöningar. Processen upprepas och 

stimulusnivåerna kan successivt sänkas tills barnet inte längre reagerar och då 

bestäms reaktionströskelnivån (9). VRA är en subjektiv mätmetod eftersom 

audionomen bedömer om barnet tittat åt ett håll i samband med stimuli eller rörelsen 

orsakas av andra faktorer enligt Hallberg och Sundman. 
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3.1.3 Informella test 
Även kallat BOEL-testet (Blicken Orienterar Efter Ljud) är en metod som används på 

barn i åldern sju till nio månader. Testet går till så att barnet sitter i förälderns knä och 

audionomen skapar ögonkontakt med barnet, efter det inleds testet med att en annan 

audionom bakom barnet och föräldern använder olika ljud, exempelvis klockor, 

bjällror och maracas med känt frekvensinnehåll. När barnet hör ljudet vänder det sig 

mot ljudkällan och barnets reaktion iakttas och antecknas av audionomen som sitter 

framför barnet (10). Eftersom audionomen bedömer barnet efter sina erfarenheter och 

kunskaper blir mätmetoden subjektiv (1).  

 

3.1.4 Lekaudiometri  
Vid Lekaudiometri även kallat CPA (Conditioned Play Audiometry) får barnet 

exempelvis lägga en kloss i en hink som svar på stimuli. Lekaudiometri kan tidigast 

användas vid två års ålder, men är mycket beroende av barnets utveckling (11). 

Metoden utförs med hörlurar vilket ger en god undersökningsmetodik men kan skapa 

problem då barnet inte alltid är samarbetsvilligt och vill ha hörlurarna på sig. 

Mätmetoden kan anses vara både objektiv och subjektiv. Hallberg och Sundman 

menar att en metod är objektiv då barnet visar att de hört genom att lägga en kloss i en 

hink. Subjektiv då barnet måste bedömas av audionomen, eftersom barnet kan luras 

eller vägra att delta. 

3.1.5 Sammanställning av metoder 

 I figur 3 nedan finns en definition för hur mätmetoder klassas i avseende på 

subjektivitet och objektivitet.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Mätmetodsmatris som visar hur subjektivitet och objektivitet förhåller sig till varandra vid 

psykoakustiska och fysiologiska mätmetoder. *Anses vara objektivt så länge barnet är samarbetsvilligt.    

3.2 Framtida psykoakustiska mätmetoder  

Enligt Asp utvecklas i dagsläget två mätmetoder på Karolinska Universitetssjukhusen 

med eye-trackingsystem, ett med en VRA-metod och uppdragsgivarens LLT. VRA-

metoden med eye-trackersystem bygger på att lära barnet söka blicken från mitten av 

skärmen till ytterkanterna då ljud presenteras. Görs detta ges en belöning på skärmen, 

till exempel en webbkameraström med föräldern som sitter i rummet utanför. Genom 

eye-trackingsystemet datoriseras processen för vart patienten tittar vid en 

hörselmätning vilken kan leda till en mer objektiv bedömning. Det är intressant för 

Mätmetod Psykoakustisk Fysiologisk      

Subjektiv 
BOA, BOEL, 

VRA 
 

Objektiv LLT*, CPA* OAE, ABR 
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barnundersökning eftersom ögonrörelsen är en viktig del vid förståelse av små barns 

sinnesintryck och därmed hur de lokaliserar ljud (7). 

3.3 Programmeringsspråk 

Krav som ställs på programmeringsspråket: 

 Möjlighet att spela upp wav-filer och kunna ändra nivåer på ljudet – i dB och 

frekvens. 

 Enkel att använda och relativt enkelt att ändra i syntaxen om man vill göra 

tillägg. 

 Kunna hantera minst tolv kanaler och kunna styra från vilken högtalare ljudet 

ska skickas. 

 Kunna spela upp video. 

 

Nedan följer en beskrivning av två mer traditionella programmeringsspråk. Efter det 

kommer en kort beskrivning av visuell programmering och två programmeringsspråk 

som använder sig av detta. Samtliga programmeringsspråk valdes för att de ansågs ha 

möjligheten att uppfyllda kraven. Till sist kommer det framtagna programmet 

beskrivas och information om de objekt som använts i detta.  

3.3.1 SuperCollider 

SuperCollider skapades av James McCartney och är ett objektorienterat 

programmeringsspråk. Objekten, som kan vara enklare bokstäver och siffror, 

organiseras i klasser (12). SuperCollider var från början designad för 

realtidsljudssyntes och algoritmisk komposition (13) och är kraftfullt vid hantering av 

många högtalare samtidigt med så kallad multichannel expansion. SuperCollider har 

en intern funktion för att skapa gränssnitt men kan inte spela upp video på egen hand. 

Det är dock möjligt tillsammans med programvaran Processing, som är ett bibliotek 

som kan samarbeta med SuperColliders sytesmotor och på så vis klara av en 

videouppspelning (14). En nackdel med SuperCollider är att det finns mycket 

synonymer, så kallat ”syntactic sugar” i syntaxen vilket kan göra att en oerfaren 

användare av SuperCollider kan få problem då samma kommando kan skrivas på flera 

sätt. Programmeringsspråket är väldokumenterat, men hjälpfilerna kan vara långa och 

svåra att förstå. Om Petersson, som intervjuades, fick bestämma skulle han använda 

sig av SuperCollider och Processing om han skulle programmera ett 

ljudlokalisationstest som liknar frågeställningen. Supercollider uppfyller kraven på 

listan, med reservation på att det tar tid att lära sig och därmed inte faller under de 

enklaste programmen att använda och videouppspelning kräver ytterligare en 

programvara.   

3.3.2 MATLAB med  Playrec  

MATLAB är ett programmeringsspråk som är kraftfullt vid numeriska beräkningar, 

analysering av data och till att skapa modeller. MATLAB kan användas till en rad 

olika tillämpningar bland annat signalbehandling, simulering och visualisering. 

Playrec är ett verktyg som skapats för att kunna hantera flerkanaliga ljudkort på ett 

smidigt sätt. Playrec är framtaget av Robert Humphrey, tidigare student på KTH och 

skrevs under hans examensarbete på avdelningen för TMH. Playrec är ett ljudverktyg 

i MATLAB som kan användas med portaudio (ett öppet källkodsbibliotek) (15) för att 

ge en enkel och mångsidig tillgång till ljudkortet. Playrec stödjer icke-blockerande 

flerkanaligt ljud för MATLAB och möjliggör att flerkanaliga ljudkort kan användas 
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på ett enkelt och smidigt sätt. Verktyget skall ha utformats för att förenkla arbetet med 

flerkanaliga ljudkort med valfritt antal kanaler (16). Det var svårt att hitta information 

om Playrec, men då programmeringsspråket används i nuläget och fungerar så 

uppfyller det ändå kraven som ställs. 

3.3.3 Visuell programmering 

Vid visuell programmering används grafiska uttryck för att representera själva 

programmet. Presentationen gör det enklare för utvecklaren att skapa en 

tvådimensionell bild av programmet, istället för endimensionell kod. Tanken med 

visuell programmering är att det ska vara lättare att använda för personer som inte har 

stor programmeringsvana (17). 

 

Visuell programmering bygger på att olika objekt skapas, som har färdigdefinierade 

funktioner och likt verkligheten dras kablar, så kallade patch cords, mellan objekten 

för att följa flödet. Flera objekt med patch cords skapar ett visuellt program som 

kallas patch (18). I Max, ett av de visuella programmeringsspråken som undersökts, 

kan mer information fås om objekten genom att högerklicka den. Där går det att läsa 

om hur objektet fungerar och exempel ges på uppsättningar som används med 

objektet, se exempel på detta i Bilaga 2. Det finns flera typer av visuella 

programmeringsspråk, till exempel Max, Audiomulch, Plogue Bidule samt Pure Data 

(PD). Fortsättningsvis undersöktes PD och Max.  

3.3.3.1 Pure Data 

Pure Data är ett visuellt programmeringsspråk med öppen källkod som skapar 

program grafiskt utan rader med kod och riktar sig till musiker, artister, 

bildkonstnärer, utvecklare och forskare. Det finns att tillgå gratis och kommer i två 

varianter PD vanilla, som är själva kärnan av programmet, samt PD extended, som 

innehåller bibliotek skrivna av användare. De uppmuntrar användare att bidra med 

egen dokumentation (19) vilket gör att dokumentationen i vissa fall är bra och andra 

gånger bristfällig menar Petersson.  

 

Efter en tids testprogrammering upptäcktes att PD är byggt för att hantera upp till åtta 

kanaler (20), vilket inte uppfyller ett av kraven. och vi valde därför att gå vidare i 

arbetet utan PD.  

3.3.3.2 Max 

Max är ett programmeringsspråk utvecklat för programmering av multimedia, som att 

göra olika musik-, ljud- och videomiljöer. Max riktar sig, likt PD, till allt från musiker 

till forskare enligt Petersson. Max är ett väldokumenterat program, med handledning 

och hjälp för att nybörjare ska kunna lära sig inbyggt i programmet (17). En stor 

fördel med Max är den pedagogiska uppsättningen, det går till exempel inte att koppla 

patch corden fel, se figur 4, och om man har fel argument eller indata säger 

programmet ifrån och visar vad och var felet uppstått, se figur 5. Bilder från Max 

publiceras med tillstånd av producenten cycling74. 
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Figur 5. Hur en felkod visas. 

Figur 4. Programmet visar var kopplingen ska ske. 
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En av nackdelarna med Max och generellt med visuell programmering, är just den 

visuella programmeringen. Ska ett större system skapas, där till exempel 200 patch 

cords måste dras blir det en tidkrävande process i Max menar Petersson. Det går 

heller inte att slumpa siffror med Max, vilket skulle kunna vara användbart vid 

utveckling av LLT om högtalarordningen ska ske automatiskt. Enligt Ternström ska 

det vara möjligt med SuperCollider och MATLAB. Sett till kraven anser vi att Max 

uppfyller dessa och med en stor fördel då det är enkelt att ändra i syntaxen. 

3.3.4 Det framtagna programmet 

Visuell programmering testades för att undersöka möjligheterna med ett sådant 

programmeringsspråk då det var okänt för oss. Ett program skapades i Max med en 

ljuduppsättning som innehöll tolv högtalare och enligt kravlistan skickades ljud till 

den högtalare som användaren valde. Enligt kravlisten skapades också en lista med de 

högtalare som användes samt att frekvens och decibel kunde ändras. Tanken var 

också att videouppspelningen skulle finnas med i programmet, men tiden räckte inte 

till.  
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3.3.4.1 Användbara objekt 

Här nedan kommer objekt som användes i det slutgiltiga programmet att förklaras. 

Efter dessa kommer en bild på det färdiga programmet där objekten har kopplats 

samman. 

3.3.4.1.1 dac~ 

Objektet dac~ används för att styra signaler in och ut från datorn, och den kan 

tillägnas 1 till 512 kanaler enligt dess hjälpavsnitt. Under Hjälp-menyn om dac~ 

återfinns ett exempel på hur ett ljudkort med två kanaler kan styras. Genom att skicka 

meddelandet set 1 eller set 2 sänds ljudet till de två högtalarna, se figur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att tillskriva dac~ tolv kanaler och addera fler set i patchen, kan en simulering 

göras av ett tolvkanaligt ljudkort. Meddelandet open skickas till dac~ vilket öppnar 

Audio Status där olika inställningar kan göras, som till exempel att ändra vilket 

ljudkort som ska användas om det finns fler. Då möjligheten inte fanns att testa detta i 

verkligheten valdes istället att simulera, vilket kan göras i I/O Mapping längst ner på 

Audio Status fönstret. Där kan de olika kanalerna tillägnas de som finns i 

verkligheten, se figur 7. Vid upprepade tester och med olika mapping skickas ljudet 

till rätt kanal. 

Figur 6. Visar information om objektet dac~ 
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3.3.4.1.2 matrix~ och matrixctrl 

Matrix~ styrs med hjälp av utdata från matrixctrl som är en av de olika kanalerna som 

ljudet ska skickas till. Matrix~ kan ha valfritt antal in- och utportar och i vårt fall 

behövs en inport för ljudet och utdatan från matrixctrl och tolv utportar för 

högtalarna, då det är ett tolvkanaligt ljudkort som ska användas. Matrixctrl bildar en 

matris och det går att ändra hur många rader och kolumner den ska innehålla. För att 

den skulle passa lösningen användes en rad och tolv kolumner, vilket bildar en 2x13 

matris, där varje kryss i matrisen representerar en högtalare.  

3.3.4.1.3 coll, counter och pack 

Coll skapar en lista där in-argumenten sparas, vilket behövs i programmet när det ska 

jämföras med resultat från eye-trackersystemet. Högtalare 1 sparas som nr 0, 

högtalare 2 som 1 och så vidare, så en liten ändring behöver göras där. För att listan 

ska bli begriplig används också objektet counter. Den räknar antal gånger den tar 

emot ny indata, vilket sker då en markering görs i matrisen. Pack bestämmer hur 

många indata som ska sparas i coll, vilket i detta fall är två – koordinaterna i matrisen. 

Se det färdiga programmet där alla objekt är sammankopplade i figur 8.  

Figur 7. Visar hur mapping fungerar i Max, pilen indikterar var I/O mapping återfinns. Dac~ har 

tillägnats tolv kanaler.  
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Figur 8. Visar det färdiga programmet. Ur listan kan det utläsas att högtalare 1 samt 3 har aktiverats och 

inaktiverats, samt att högtalare 7 är fortfarande aktiv.  
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4 Diskussion och slutsats 
Psykoakustiska mätmetoder för små barn kan vara svåra att genomföra då inte alla 

barn är samarbetsvilliga och deras uppmärksamhet lätt går förlorad under en 

undersökning. Små barn måste vanligtvis undersökas med objektiva och subjektiva 

mätmetoder parallellt för att audionomen ska få ett bra underlag för bedömning. Vi 

har fått förståelse för att endast objektiva mätmetoder inte är det optimala, vilket från 

början var förmodat. Audionomerna som intervjuades är positiva till att nya mer 

objektiva mätmetoder utvecklas, men menar samtidigt att man inte enbart kan 

använda sig av objektiva metoder. Det går inte att göra psykoakustiska mätningar på 

samma vis som fysiologiska då resultaten är för beroende av barnens utvecklingsgrad 

och hur samarbetsvilliga de är för att kunna göras helt objektivt. Vid studien av de 

olika psykoakustiska mätmetoderna som används för små barn har vi fått insikten om 

att utvecklingen av nya mätmetoder är långsam. Det kan tyda på att nuvarande 

metoder fungerar tillfredställande eller att det helt enkelt inte är ett aktuellt 

forskningsområde. Dock ger utvecklingen av eye-trackersystem större möjlighet att 

bygga nya och bättre psykoakustiska mätmetoder och öka objektiviteten, vilket ses i 

både LLT samt forskningen kring VRA.   

 

Uppdragsgivarens LLT skiljer sig från de övriga mätmetoderna genom att testa 

ljudlokalisationsförmågan på ett mer direkt sätt än att testa höger respektive vänster 

öra åt gången. Det är en fördel att LLT undersöker andra aspekter än de mätmetoder 

som används i dagsläget, vilket kan leda till bättre diagnostiska möjligheter framöver. 

Därför tror vi att LLT kan komma till nytta vid både forskning, diagnostik och 

habilitering. Då barn undersöks vill de många gånger inte ha hörlurar på sig och då 

kan uppdragsgivarens mätmetod också vara till fördel.  

 

Åter till programmeringsspråken så framkom att de mer traditionella 

programmeringsspråken har sina fördelar, exempelvis visade sig SuperCollider vara 

ett kraftfullt verktyg för den som var insatt i programmeringsspråket. Det kan därför 

vara att föredra om man har erfarenhet av SuperCollider eller vill lägga ner den tid det 

krävs för att lära sig programmeringsspråket. De vi intervjuade var positiva till 

SuperCollider och använder det ofta vid ljudprogrammering. MATLAB tillsammans 

med Playrec är det som används till LLT i nuläget och det fungerar bra, men frågan 

var hur Playrec kommer klar MATLAB:s uppdateringar? Det visade sig att Playrec 

har öppen källkod, vilket gör att den går att ändra ifall framtidens uppdateringar 

ställer till problem. Traditionell programmering är användbart men svårt att 

visualisera.  

 

Testprogrammering av de visuella programmeringsspråken gav ett nytt sätt att se på 

programmering, vilket var positivt för oss då vi inte hade någon erfarenhet av det 

sedan tidigare. Ett problem som uppstod tidigt var att hitta vetenskaplig information 

om programmeringsspråken, det fanns information på forum och webbsidor men 

dessa kändes inte tillräckligt tillförlitliga att referera till. Vi valde därför att 

genomföra intervjuer med två personer som är kunniga inom området och bedömdes 

kunna ge tillförlitlig information. Intervjuerna tillsammans med våra samlade intryck 

som vi fått i arbetet med programmeringsspråken skapade ändå en bra grund att stå 

på. Vi hade dock önskat att våra kunskaper kunde fördjupats ännu mer.  
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Målet och syftet med rapporten var också att hitta ett programmeringsspråk som 

skulle kunna vara lämpligt på LLT och audiologiska avdelningar. Om man ser till 

frågeställningen anser vi att Max är att föredra. Istället för att skriva rader av kod går 

det enkelt att skapa ett objekt och tilldela dem de egenskaper som önskas. Det ger 

sedan ett visuellt objekt vilket bidrar till större förståelse för en oerfaren 

programmerare. Det skulle därför, enligt vår åsikt, passa uppdragsgivarens LLT och 

på en audiologisk avdelning.   
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Appendix 
 

Bilaga 1 - Underlag till intervjuer 
 

Frågor till Sten Ternström  

 Vilket språk tycker ni man borde använda – varför? 

 Vad borde man tänka på vid ljudprogrammering? 

 Skillnad – funktionell eller objektorienterad programmering? 

 Dataflow programmering – ser väldigt enkelt ut – erfarenheter?  

 

Frågor till Mattias Petersson 

 Skillnader mellan Max och SuperCollider? 

 Vad hade ni valt? 

 Frågor om Max 

o Varför lär ni just ut Max och inte något av de andra visuella 

programmeringsspråken? 

o Vet ni om det går att spara ner i vilken ordning man tryckt på 

högtalarna för att sedan exporteras till annat program?  

o Vet ni om man kan styra video på liknande sätt som ljudkortet? 

 Frågor om Supercollider 

o Skiljer sig Smalltalk mycket från ”vanlig” programmeringskod som 

MATLAB och Python?  

o Vet ni om det fungerar med video? 

 

Frågor till audionomerna Cecilia Hallberg och Helena Sundman  

 Använder ni något annat än Observationsaudiometri för små barn som inte lärt 

sig kommunicera? 

 Anser ni att det skulle behövas en mer objektiv mätmetod? 

 Tror ni att psykoakustik och objektivitet kommer att sammanstråla inom 

närmaste åren?  Varför finns det inte sådana kommersiella produkter?  

 Hur ser ni på subjektiviteten i mätningarna, variationer?  

 Vad finns det för problem med psykoakustiska mätningar som används idag 

på små barn? 

 Hur skulle de kunna bli bättre, hur ser den optimala mätmetoden ut? 

 Vad är målet med de psykoakustiska mätningarna, vad vill man få fram? 

 Hur går utvecklingen av VRA?  

 BOA, VRA, Informella tester = boa? objektiva, subjektiva.  

 Lekaudiometri, Békésy. 

 Screeningsmetoden, hur görs den i Sverige?  

 Utvecklingen av barn, hur olika är den?  

 



 
 

Bilaga 2 - Exempel på hur Max fungerar 
 

 

Figur A 1. Max - Startsida. 

Figur A 2. Visar en tom patcher, samt några av de objekt och funktioner som kan användas.  



 
 

 

 

Figur A 3. När objekt ska skapas. 

Figur A 4. När objektet valts tipsar programmet om vilka tillägg som ska göras. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A 5. Genom att högerklicka på objektet fås en lista där information, help och reference, om objektet återfinns.  

Figur A 6. Referens om dac~, där de olika attributen till objektet beskrivs, samt olika meddelanden som kan skickas till 

den.  


