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Hvad bruges Ling-lydene til? 
Ling-lydene består af seks forskellige lyde: m, u, ar, i, sh, s. Ved hjælp af disse lyde kan du lave et hurtigt tjek af, om barnets 
cochlear implantatat (CI) er velfungerende eller ej.    

Barnet med CI skal forsøge at opfange de seks forskellige lyde over afstand uden hjælp fra mundaflæsning eller aflæsning 
af ansigtsmimik. På ganske kort tid opnår du således en indikation af, om barnet kan detektere, diskriminere og identificere 
lyde på tværs af hele taleområdets frekvensspektrum, det vil sige fra ca. 250 til 4000 Hz. Hørelse af lyde i netop det nævnte 
frekvensområde, er en vigtig forudsætning for god tale- og sprogudvikling. 

Detektion: Evnen til at være opmærksom på tilstedeværelsen eller fravær af lyd.   

Diskrimination: Evnen til at skelne mellem forskellige lydes ligheder og forskelle.                                                        

Identifikation: Evnen til at gengive en lyd, f.eks. ved imitation af den hørte lyd.

Udførelse
Du placerer dig bag barnet med CI, så barnet ikke kan aflæse gestik eller mimik og derfor udelukkende skal bruge sin hørelse 
til at opfange lydene. Du præsenterer de seks lyde i ro og i vilkårlig rækkefølge. Start med at præsentere lydene tæt på og 
øg gradvist afstanden (op til ca. 5 m.). Når barnet medvirker godt, kan du endvidere lave Linglydscheck af hvert øre for sig. I 
begyndelsen præsenteres småbørn for lydene i forbindelse med leg med konkret legetøj. Her bruger du legetøj, der svarer til 
repræsentationerne af de 6 Ling-lyde. 

Begynd med at præsentere lydene i highlightet form, så barnet præsenteres for noget, der er nemt at høre og interessant at lytte 
til. Dette kan f.eks. gøres ved at forlænge, gentage eller „synge“ lyden ved at tilføje rytme og prosodi. Efterhånden som barnet 
responderer sikkert på de highlightede lyde, præsenteres de gradvist i mindre highlightet form. Målet er, at lydene efterhånden 
præsenteres i kort ikke-highlightet form, sådan som de normalt vil optræde i tale.

I begyndelsen er det fint udelukkende at arbejde med detektion af hver lyd (indikation: barnet viser respons på lyden ved f.eks. at 
blinke, ændre blikretning, hæve øjenbryn eller vende hovedet efter lyd). Det er dog vigtigt at arbejde frem mod, at barnet også 
kan identificere lydene, hvilket bedst foregår gennem imitation. Du kan dog også opfordre barnet til at udvælge det tilhørende 
legetøj eller billede. Først når barnet kan imitere lyden korrekt, ved vi med sikkerhed, at barnet ikke bare hører lyden som en 
tilfældig lyd, men helt specifikt som den præsenterede lyd. 

Brug testen som et nemt og hurtigt redskab til dagligt at undersøge det lille barns hørelse med CI. Den kan også udføres i starten 
af en undervisningssession hos talehørepædagogen/audiologopæden.

Ling-lydenes placering ved forskellige frekvensområder:

•  250 Hz: I dette lavfrekvente område ligger lyden m
•  250-350 Hz og 750-850 Hz: I disse områder ligger lyden u
•  750-850 og 1200-1500 Hz: Midt i frekvensspektret ligger lyden ar
•  250-350 Hz og 2000-2500 Hz: I både det lave og mellemhøje 

frekvensområde ligger lyden i
•  2500 Hz: I det mellemhøje frekvensområde ligger sh
•  4000 Hz og op: I det højfrekvente område ligger s

Frekvensområderne kan variere alt afhængig af testerens 
stemmeleje. Frekvenserne er typisk lidt højereliggende for  
kvinde- og børnestemmer.
OBS! Hvis testen udføres regelmæssigt vil ændringer i barnets testpræstation 
hurtigt kunne opdages, hvorved fejlfinding og problemløsning kan løses  
effektivt (fx ekstern udskiftning af udstyr eller reprogrammering). 

Avanced Bionics vil gerne rette en stor tak, for værdifuld input til tekst og tilretning af ”De 6 Ling-lyde” til Lena Nissen, Audiologopæd 
cand. mag., LSLS Cert. AVT & Jeanette Hølledig Mikkelsen, Audiologopæd, LSLS Cert. AVT
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