
 
 

 
 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Logopedprogrammet, 240 hp 

Vårterminen 2008 

 

 

ISRN LIU-IKE/SLP-A—08/012--SE 

 
 

Läsförmågan hos barn med mild och måttlig 
hörselnedsättning 

Hur ser sambandet med underliggande kognitiva förmågor ut? 
 
 
 
 
 

Fredrik Gustafsson 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Handledare: Björn Lyxell 
 
 
 
 



Reading Ability in Children with Mild and Moderate Hearing Impairment: 

- how does it relate to underlying cognitive abilities? 

 

Abstract 
While reading in deaf children has been the object of a number of studies, the reading abilities 

of children with mild and moderate hearing impairment and their relation to cognitive 

processing have not received very much attention. Predictive factors of reading ability in 

hearing children are well known, with phonological and working memory abilities being 

necessary prerequisites for reading development. Existing studies suggest, however, that 

certain hearing-impaired children achieve a reading level comparable to that of hearing 

children in spite of impaired phonological abilities. In the present study, reading abilities and 

a range of cognitive processing abilities were measured in a group of hearing-impaired 

children and compared with hearing controls in equivalent school grades. Comparisons were 

made at group and school-grade level, and the cognitive profile of hearing-impaired children 

at level with controls (those being within one standard deviation) was discussed. The results 

suggest that phonological abilities are important for the hearing-impaired children, but to a 

lesser extent than for normally hearing children. The results also point towards working-

memory abilities (particularly correct recall of phonemes in nonword repetition) as being 

important for the possibility to compensate for impaired phonological abilities. 
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Sammanfattning 

 
Emedan döva barns läsande har varit föremål för ett antal studier, har läsförmågan hos barn 

med mild och måttlig hörselnedsättning och dennas relation till underliggande kognitiva 

förmågor inte fått mycket uppmärksamhet. Predicerande faktorer för läsförmågan hos hörande 

barn är väl kända och fonologisk förmåga och arbetsminneskapacitet utgör oumbärliga 

förutsättningar för läsutvecklingen. Befintliga studier antyder dock att vissa barn med mild 

och måttlig hörselnedsättning uppnår en läsförmåga i nivå med hörande barns, trots nedsatt 

fonologisk förmåga. I föreliggande studie undersöktes läsförmågan och en rad kognitiva 

förmågor hos en grupp barn med mild och måttlig hörselnedsättning. Jämförelser gjordes med 

hörande kontroller på gruppnivå och per årskurs, och den kognitiva profilen hos de barn med 

hörselnedsättning som låg i nivå med kontrollerna (de som låg inom en standardavvikelse) 

diskuterades. Resultaten antyder att fonologiska förmågor var viktiga för läsning i samband 

med hörselnedsättning, men i mindre utsträckning än för normalhörande barn. Resultaten 

antyder också att arbetsminneskapacitet (framförallt korrekt fonemåtergivning vid 

nonordsrepetition) har betydelse för möjligheten att kompensera en nedsatt fonologisk 

förmåga. 

 

Nyckelord: hörselnedsättning, läsförmåga, fonologi, arbetsminne, processande 
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Inledning 

De kognitiva förutsättningar som läsforskningen visat vara avgörande för läsinlärningen hos 

hörande barn har länge legat till grund för försöken att förklara läsförmågan hos barn med 

hörselnedsättning. Ett antal studier som gjorts på senare år visar dock att den 

förklaringsmodell som fungerat för hörande barn har brister när det gäller barn med mild och 

måttlig hörselnedsättning. I första hand har den starka kopplingen mellan läsförmåga och 

fonologisk förmåga ifrågasatts. Ett betydande antal barn med mild och måttlig 

hörselnedsättning har nämligen konstaterats kunna tillägna sig en adekvat läsförmåga trots 

brister i förmågan till fonologisk bearbetning. Detta ger upphov till frågan hur en hörselskada 

påverkar den kognitiva utvecklingen och hur detta i sin tur påverkar läsförmågan. Med denna 

fråga som utgångspunkt har föreliggande studie undersökt den kognitiva profilen hos barn 

med mild och måttlig hörselnedsättning utifrån förmågor inom följande områden: 

arbetsminne, fonologiska färdigheter, lexikal och semantisk bearbetning samt icke-verbal 

kognition. Olika aspekter av dessa områden har undersökts och möjliga samband med 

läsförmågan har diskuterats. 

Bakgrund 

Hörselnedsättning 

Ett tonaudiogram beskriver individens hörsel vid olika frekvenser. Ett medelvärde av 

hörtröskeln i dB HL (hearing level) vid 3, 4 eller 5 frekvenser brukar användas för att 

sammanfatta hörförmågan på respektive öra. Detta värde brukar kallas PTA ”Pure Tone 

Audiometry”, där eventuell tilläggssiffra anger antalet frekvenser som medelvärdet beräknats 

på. Decibel HL (dB HL) innebär enligt Arlinger (2007) ljudnivå i förhållande till 

genomsnittlig hörtröskel för det aktuella ljudet och lyssningssättet. Hörselnedsättningens 

fördelning över olika frekvenser har dock stor betydelse för hur uppfattningen av olika 

språkljud påverkas. Vokalljud och tonande konsonanter ligger mellan 250 och 2000 Hz, 

medan tonlösa konsonanter ligger över 3000 Hz (Arlinger, 2007). De sistnämnda har också 

lägre intensitet och kortare duration än andra språkljud, vilket gör uppfattning av dem 

speciellt utsatt vid hörselnedsättning. En hörselnedsättning vid lägre frekvenser, vilket är 

mindre vanligt, kommer att påverka uppfattningen av språkets prosodiska egenskaper 

(Manrique & Huarte, 2007). 

 

Nivåer på hörselnedsättning (HI) enligt American National Standards Institute (1969): 

lätt / mild (20-40 dB), måttlig (40-70 dB), grav (70-90 dB) och mycket grav / djup (>90 dB). 

En hörtröskel på 20 dB och lägre anses ligga inom ramen för normal hörsel. 
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När hörselnedsättningen är ensidig påverkas vanligen inte språkutvecklingen, men däremot 

kan talperceptionen i bullrigare miljöer (till exempel i skolan) och riktningshörseln påverkas 

(Gustafsson, 2007). Med talutvecklingen som utgångspunkt delas hörselskador in i pre-, peri- 

och postlinguala. Studier av prelingualt döva eller barn med kraftig hörselnedsättning har 

visat både försenad och avvikande jollerproduktion. Manrique och Huarte (2007) anser att 

frånvaron av kanoniskt joller (repetition av identiska konsonant-vokal stavelser) mellan 7-10 

månader bör leda till remiss för hörselundersökning. Hörselnedsättning delas också in utifrån 

felande kroppsstruktur. Man talar om ledningshinder vid (ljud-) hinder i ytter- och mellanörat 

och om sensorineural hörselnedsättning när problemet härstammar från innerörat (cochlean) 

eller mer centralt belägna nervstrukturer. Sensorineurala hörselnedsättningar är de vanligast 

förekommande bland barn med permanenta hörselnedsättningar och påverkar oftast förmågan 

att uppfatta höga frekvenser. (Specialpedagogiska institutet, 2005) 

Kognition 

Kognitiva förmågor handlar om förmågan att ta emot, bearbeta och tolka information från 

omvärlden. En hörselnedsättning förändrar det auditiva inflöde som är förutsättningen för 

utvecklingen av de strukturer som bearbetar språkliga och icke-språkliga ljud (Arlinger, 

2007). Det förefaller således rimligt att en mild eller måttlig hörselnedsättning kan påverka 

aspekter av kognitionen som man vet spelar en viktig roll i läsinlärningen. Hur dessa ändrade 

förutsättningar påverkar läsförmågan har i dagsläget undersökts endast i ett fåtal studier. 

Föreliggande arbete avser fokusera på följande delar av kognitionen: arbetsminne, 

fonologiska förmågor och lexikal access. Dessa utgör byggstenar för mer sammansatta 

kognitiva processer som läsning och är därför av intresse i försöket att bättre förstå hur 

lästillägnandet går till hos barn med mild och måttlig hörselnedsättning. 

Arbetsminne 

Arbetsminnet (AM) är ett minnessystem för temporär lagring och bearbetning av information 

under en kort tidsrymd. Forskningen kring AM har sedan 1970-talet dominerats av Alan 

Baddeley, vars modell från 1974 fått en dominerande position inom området och gett upphov 

till en mängd följdstudier. Modellen används idag för att försöka förstå hur arbetsminnet 

stödjer olika intellektuella aktiviteter samt hur nedsättningar i arbetsminne kan förklara en rad 

svårigheter med dessa. 
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 Figur 1. Baddeleys modell över arbetsminnet (Repovs & Baddeley, 2006) 

 

Den centrala exekutiven riktar och skiftar fokus samt samordnar de övriga delarna av 

arbetsminnet, även kallade ”slavsystem”. Den kan beskrivas som en arbetsfördelare. 

Det visuospatiala skissblocket bearbetar visuell och spatial information. Det delas in i en 

visuell och en spatial komponent, som var och en har en egen ”rehearsal”-mekanism. 

Tillsammans med centrala exekutiven utgör det visuospatiala skissblockets visuella del det 

som kallas visuella arbetsminnet. 

Den fonologiska loopen består av två delar: ett s.k. fonologiskt lager, som håller fonologisk 

information i några sekunder (vartefter denna ”tynar bort”), samt ett repetitionssystem 

”subvocal rehearsal”, som genom tyst ”subvokal” repetition möjliggör en ”uppfräschning” av 

informationen i det fonologiska lagret. Fonologiska loopen utgör tillsammans med centrala 

exekutiven det som kallas fonologiskt arbetsminne, i denna studie förkortat FAM. 

Den episodiska bufferten integrerar information från andra delar av arbetsminnet, lagrar och 

bearbetar dessa multimodalt. Den möjliggör lagring i långtidsminnet av episodiska 

”autobiografiska” personliga minnen. Den episodiska bufferten lades till år 2000, då den 

ursprungliga modellen inte kunde förklara vissa fenomen, exempelvis att serier av ord är 

lättare att återge om individen kan sätta ett meningsfullt samband mellan orden. 

Utvecklingen av arbetsminnet hos barn 

Uppföljningsstudier på Baddeleys modell över arbetsminnet (Packiam, Alloway, Gathercole 

& Pickering, 2006; Gathercole, Pickering, Ambridge & Wearing, 2004) visar att fonologiska 

loopen, visuospatiala sketchblocket och centrala exekutiven finns på plats redan vid 4 års 

ålder. Komponenternas kapacitet ökar sedan linjärt för att nå sin vuxennivå i tonåren. 

Relationen dem emellan är relativt stabil under uppväxten: fonologiska loopen och 

visuospatiala sketchblocket är domänspecifika och relativt oberoende av varandra, men 

enskilt är de båda starkt kopplade till den centrala exekutiven (Gathercole et al., 2004). 

CENTRALA 
EXEKUTIVEN 

VISUOSPATIALA 
SKISSBLOCKET 

FONOLOGISKA 
LOOPEN 

EPISODISKA 
BUFFERTEN 
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Fonologiska loopens kapacitet är beroende av subvokal repetition, vilken kräver explicit 

artikulation för att etableras. Barnets artikulationshastighet utgör således en förutsättning för 

utvecklingen av fonologiska loopens kapacitet (Baddeley, 1975; Kali, 1997). En annan viktig 

aspekt är att barn från cirka 7 års ålder automatiskt använder sig av den fonologiska loopen 

för att hålla visuellt presenterad information i arbetsminnet, när denna är benämningsbar. Före 

7 års ålder använder barnen sig barnen av fonologiska loopen bara om informationen 

presenterats verbalt. Denna förändring sker i samma ålder som barn börjar kunna använda 

ortografisk avkodning och förmår läsa tyst, det vill säga samtidigt som barnen blir duktiga 

läsare (Gathercole & Baddeley, 1993). I föreliggande studie kommer följande av 

arbetsminnets komponenter att testas: centrala exekutiven, fonologiska loopen och visuella 

loopen. 

Fonologiska färdigheter 

Fonologi avser det sätt på vilket olika språk använder språkljud kontrastivt för att skapa 

betydelse och för att skilja näraliggande ord från varandra. Dessa kontrasterande språkljud 

kallas fonem och är språkens minsta betydelseskiljande enheter (Nettelbladt 2007). Ljuden [r] 

och [l] är till exempel betydelseskiljande i svenska (de ingår i svenskans konsonantfonem) 

men ej i asiatiska språk. 

 

Fonologisk medvetenhet och fonologiskt arbetsminne utgör båda viktiga förutsättningar för en 

normal läsutveckling. De är kopplade till varandra, men bidrar ändå på skilda sätt till 

läsutvecklingen (Gathercole & Baddeley, 1993). Utvecklingen av den fonologiska 

medvetenheten sker successivt och möjliggör med tiden en analys av språket i allt mindre 

enheter. Stavelsemedvetenhet kommer först därefter medvetenhet om rim. Den fonemiska 

medvetenheten kommer sist (Gathercole & Baddeley, 1993). 

 

Den fonemiska medvetenheten utgör en förutsättning för vissa faser av läsutvecklingen, men 

drivs också framåt av själva läsandet. Den kan till viss del tränas upp innan läsinlärningens 

början (Lundberg, 1988), men verkar framför allt förutsätta en tillräcklig mognad av barnets 

fonologiska system (Gathercole & Baddeley, 1993). I föreliggande studie testas fonologiska 

färdigheter med fyra olika test. 
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Lexikal utveckling och dess relation till fonologisk förmåga och fonologiskt arbetsminne 

Ordförrådet delas vanligen in i ett impressivt och ett expressivt ordförråd, där det förra alltid 

är större än det senare, oavsett ålder (Nettelbladt, 2007). Till skillnad från dess produktion 

kräver inte förståelsen av ett ord en fullständig fonologisk representation. Förståelsen kan 

också stödjas av kontextuell information (Bishop, 1997). 

 

En grundläggande förutsättning för utvecklingen av ordförrådet är att barnet perceptuellt kan 

bedöma vilka fonologiska särdrag som definierar ett ord och särskiljer det från andra. Kraven 

på precisionen i analysen av ord blir således större ju fler ord som skall hållas isär i 

ordförrådet. Utan en tillräckligt noggrann analys skulle antalet homonymer bli för stor. 

Ordförrådsexplosionen, som sker vid cirka 18 månaders ålder, förutsätter denna alltmer 

detaljerade analys av orden (Nettelbladt, 2007). Analys av orden sker både på ett 

syntagmatiskt plan (exempelvis stavelsestruktur) och ett paradigmatiskt plan (ingående 

fonem). 

 

Vid sidan av en korrekt fonologisk analys krävs också att barnet skall kunna hålla den 

fonologiska representationen av det nya ordet i fonologiska loopen tillräckligt länge för att en 

lagring i långtidsminnet skall kunna ske. Det fonologiska arbetsminnets (FAM) kapacitet 

tycks vara särskilt kritiskt för ordförrådsutvecklingen före 5 års ålder (Gathercole, Willis & 

Baddeley, 1991). En möjlig förklaring till att betydelsen av det fonologiska arbetsminnet 

därefter minskar, är, enligt Baddeley (1993) den dramatiska ökningen av FAM som skett 

under de tidiga skolåren. FAM upphör då att vara en ”flaskhals” för nyordsinlärningen. En 

annan möjlig förklaring är en ökad användning av analogier med redan kända ord för 

inlärningen av nya ords fonologiska form, vilket minskar belastningen på FAM (Gathercole et 

al., 1991). Slutligen kan man tänka sig att semantisk/konceptuell förmåga får en ökad 

betydelse för inlärningen av nya ord. För andraspråksinlärning fortsätter dock FAM, mätt med 

nonordsrepetition, att vara en viktig prediktor för ordförrådsutvecklingen även efter nio års 

ålder (Service, 1992).  

Möjliga konsekvenser av hörselnedsättning 

Emedan normalhörande barn tillägnar sig de första 10 orden på en månad och nästa månad 

ytterligare cirka 40 ord, fortsätter barn med grav och djup hörselnedsättning att lära sig 

omkring 10 ord per månad under flera månaders tid (Gregory & Mogford, 1981). Detta tyder 

på kvalitativa skillnader i vokabulärtillägnandet under den tidiga språkutvecklingen. Svag 

utveckling av ordförrådet har också påvisats hos såväl barn med kraftig hörselnedsättning som 
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fått cochleaimplantat (Osberger, McConkey, Robbins & Trautwein, 2006), som hos barn med 

måttlig eller grav hörselnedsättning (Moeller, 2000) och barn med mild hörselnedsättning 

(Davis, 1986). 

 

Briscoe et al (2001) fann barn med mild och måttlig hörselnedsättning ha en nedsatt förmåga 

till fonologisk diskrimination, fonologisk medvetenhet och nonordsrepetition jämfört med 

normalhörande barn. Svagheter beträffande ordförråd och fonologiskt arbetsminne (mätt med 

nonordsrepetition) har bekräftats hos barn med hörselnedsättning (Hansson et al., 2007). 

Nedsättning i förmågan till nonordsrepetition konstaterades också i en experimentell studie av 

förmågan till nyordsinlärning. (Gilbertsson & Kamhi, 2005). Vilken påverkan en 

hörselnedsättning har på icke verbalt arbetsminne är däremot oklart, då en artikelsökning 

beträffande detta ej gett några träffar. Två viktiga observationer återkommer dock i studier om 

språkutvecklingen hos barn med hörselnedsättning: variationen i språklig förmåga är större än 

bland normalhörande barn (Davis, 1986; Briscoe, 2001) och hörselnedsättningens omfattning 

är inte till någon hjälp för att avgöra vilka barn som riskerar att få uttalade problem med 

språktillägnandet (Hansson, 2007; Gilbertsson & Kamhi, 2005; Briscoe, 2001) 

Lexikal access och semantiskt beslutsfattande 

Lexikon kan definieras som en i långtidsminnet lagrad kunskap om hur ord stavas, uttalas och 

vad de betyder. Lexikal kunskap är en av flera nödvändiga färdigheter för läsförståelse 

(Soprano & Chevrie-Muller, 2007). Denna aspekt av språkutvecklingen är därför av intresse 

hos barn med mild och måttlig hörselnedsättning, vars lexikon funnits vara nedsatt och 

kopplat till skolprestation (bl a. läsning) inom gruppen (Davis 1986). 

Hur snabbt individen har tillgång till ordens fonologiska form, så kallad lexikal access, är en 

lexikal förmåga som har betydelse både för produktionen och förståelsen av språk. Lexikal 

access kan mätas på olika sätt: Korrekthet och hastighet vid benämning av bilder är ett sätt att 

mäta hur bra individen är på att komma åt ordens fonologiska form i lexikon (Johnson, Clark 

& Paivio, 1996). Ett annat sätt är att låta individen avgöra om en uppläst fonemsekvens utgör 

ett riktigt ord eller ej. Uppgiften förutsätter en snabb analys av inkommande stimuli, samt att 

individen har en korrekt fonologisk bild av ordet i lexikon. 

Semantiskt beslutsfattande syftar på hur snabbt och korrekt en individ kan fatta beslut om hur 

ett ord eller begrepp relaterar till andra begrepp eller kategorier. 
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Nedsatt ordförråd återkommer i de studier som undersökt detta hos barn med olika nivåer av 

HI. Hur lexikal access påverkas av mild och måttlig hörselnedsättning förefaller däremot inte 

ha undersökts, men för CI-barn (med gravare hörselnedsättning) har långsammare lexikal 

access kunnat konstateras (Asker-Árnason, Wass, Ibertsson, Lyxell & Sahlén 2007, in press). 

Föreliggande studie undersöker också denna förmåga och dess eventuella koppling till 

läsförmågan. 

Läsning 

Läsning är en komplex aktivitet, som bygger på den samtidiga aktiveringen av sensoriska och 

kognitiva förmågor. Både grundläggande perception, aktivering av inlärda 

avkodningsprocesser och språkliga och kulturella aspekter är involverade i läsförståelse. 

Olika definitioner av läsning 

Definitioner av läsning går från att enbart omfatta avkodningen av skrift ”The decoding view 

of reading” till att omfatta förståelsen av text och tolkningen av denna ”The simple view of 

reading” till att omfatta de högre intellektuella processer som läsningen kan ge upphov till: 

utvärdering, bedömning, problemlösning ”The broad view of reading” (Catts & Kamhi 2005). 

”The simple view of reading” förefaller kunna vara användbar vid studiet av läsförmåga hos 

olika grupper och redovisas därför något mer utförligt. 

 

The simple view of reading – en definition av läsning 

”The simple view of reading” (Hoover & Gough 1990) är en av många existerande 

läsdefinitioner. Den delar in läsförståelsen i två, båda lika oumbärliga beståndsdelar: 

”decoding”, avkodningen av de enskilda orden och ”comprehension”, förståelsen av de 

avkodade orden, meningarna och texten. Med comprehension syftar Hoover och Gough på 

hörförståelse av de avkodade sekvenserna. På svenska skulle detta kunna sammanfattas: 

 

Läsförståelse = avkodning   hörförståelse 

 

Läsförståelse utgör således produkten av avkodning och förståelse, inte summan. Följaktligen 

räcker det också med att enbart den ena av de två komponenterna är lika med noll för att 

läsförståelsen skall vara lika med noll. Modellen används för att dela in svaga läsare utifrån 

deras prestation på avkodning och hörförståelse (språk), vilka bygger på delvis olika 

kognitiva förmågor. 
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Avkodningsstrategier 

”Dual-route”-modellen för avkodning (Morton 1979) bygger på en seriell bearbetning av 

input och förutsätter existensen av ett lexikon. Två distinkta vägar in till lexikon föreslås: den 

”indirekta” vägen (även kallad fonologisk avkodning) innebär att individen avkodar ordet 

bokstav för bokstav, ljudar ordet, och genom matchning med en i lexikon överensstämmande 

ljudbild identifierar det lästa ordet. Den ”direkta” vägen (även kallad ortografisk eller visuell 

avkodning) innebär istället en direkt igenkänning av ordbilden, som ger tillgång till ordets 

betydelse och uttal. Eftersom dual-route modellen bygger på seriell bearbetning (Morton, 

1979) använder läsaren den ena eller den andra vägen, inte båda samtidigt. Enligt Share 

(1999) är dock fonologisk avkodning en viktig förutsättning för tillägnandet av de 

ortografiska ordbilder som möjliggör ortografisk avkodning. Den inlärning av ortografiska 

ordbilder som barnet får i formella undervisningssituationer är enligt Share otillräcklig för att 

barnet skall kunna klara sig på egen hand utan en fungerande fonologisk avkodning. 

Utveckling av läsförmågan 

En läsutvecklingsmodell beskriver hur läsningen, i kognitiva termer, utvecklas hos individen 

och hur interaktionen mellan olika involverade förmågor förändras i samband med den 

pågående läs- och skrivutvecklingen. Den bör således föreslå en förklaring till hur en individs 

lässtrategi vid en given tidpunkt i utvecklingen kommit till stånd. Flera stadiemodeller av 

läsutvecklingen gör just detta och många av dem delar en grundläggande gemensam syn på 

hur den grundläggande utvecklingen ser ut, men skiljer sig i antalet ”stadier” som beskrivs. 

Läsutveckling och skrivutveckling ansågs tidigare vara ganska oberoende av varandra till det 

att Ehri (1984) visade att vissa nödvändiga faser i skrivutvecklingen också påverkade 

läsutvecklingen. Detta ledde till utvecklingen av s.k. ”integrativa teorier”, där skriv- och 

läsfärdigheter utvecklas beroende av varandra. En sådan ofta förekommande integrativ teori 

är Friths stadiemodell. 

 

Friths stadiemodell (Frith 1985) är framför allt en modell för hur ordavkodningen utvecklas 

under läsutvecklingen. Modellen tar sin utgångspunkt i den parallella utvecklingen av 

skrivande och läsande och beskriver hur dessa aktiviteter ömsom driver varandra framåt 

genom 3 huvudfaser: 

 

 Den logografiska (ord känns igen som helheter på ett antal av dess visuella särdrag) 

 Den alfabetiska (bygger på motsvarigheten mellan skrivna bokstäver - bokstavsljud) 

 Den ortografiska (ord känns igen som visuella enheter med grund i alla dess särdrag) 
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Nedanstående sammanställning visar vilken modalitet (läsande eller skrivande) som driver 

fram den andra i en given fas (fasen fetstilad under aktuell modalitet): 

 

  Läsning Skrivande 

1 a) logografisk…... (symboliskt) den logografiska fasen anses drivas av läsandet 

 b) logografisk……. logografiskt  

2 a) logografisk…….. alfabetiskt den alfabetiska fasen drivs först av skrivandet 

 b) alfabetisk……… alfabetiskt 

3 a) ortografisk……. alfabetiskt den ortografiska fasen börjar med läsandet 

 b) ortografisk……... ortografiskt 

 

Stadiemodeller kan kritiseras för att de förenklar verkligheten allt för mycket. Den kritik som 

Catts and Kamhi (2005) tar upp går ut på att: 1) stadiemodeller bortser från individuella 

skillnader. 2) de antyder att alla ord läses på samma sätt i ett visst stadium. 3) de säger alltför 

lite om hur barnet går från början till slutet av ett stadium. Share och Stanovich  (1995) menar 

att det snarare är avkodningen av enskilda ord som går igenom olika stadier, inte individen. 

Høien och Lundberg (1988) fann dock ett starkt stöd för en stadiebestämd läsutveckling i en 

studie med skandinaviska barn. 

 

Tidigare studier om språk- och läsutvecklingen hos barn med mild och måttlig 

hörselnedsättning 

I en studie av förmågan till nyordsinlärning hos barn med mild och måttlig hörselnedsättning 

(Gilbertson & Kamhi 1995) utkristalliserades tydligt en hög- och en lågpresterande grupp. De 

två undergrupperna var lika stora och den högpresterande gruppen presterade på en nivå 

jämförbar med normalhörande barn på samtliga deltest. Författarna fann det rimligt utifrån 

prestationen på olika deltest att beskriva de lågpresterande barnen som språkstörda. De 

framför följande synpunkter i sina slutsatser: 1) prevalensen av språkstörning kan vara 

betydligt högre hos barn med hörselnedsättning. 2) Uppfattningen att hörselnedsättning i sig 

leder till språkstörning kan leda till att språkstörning hos barn med nedsatt hörsel inte utreds 

ordentligt och därmed förblir oupptäckt. 3) faktorer associerade med språkproblem 

(nedsättningar i perceptuellt, kognitivt och språkligt processande) kan ha en tendens att 

uppträda gemensamt med hörselnedsättning. 4) Det förefaller sannolikt att de barn med 
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hörselnedsättning som inte har några problem med språkinlärningen har en förmåga till 

språkligt och kognitivt processande som ligger över genomsnittet. 

 

Briscoe, Bishop och Frazier-Norbury (2001) undersökte hur språklig förmåga och fonologisk 

förmåga relaterade till läsförmåga hos barn med mild och måttlig hörselnedsättning och hos 

barn med specifik språkstörning (SLI). De fann att de fonologiska problem som är 

gemensamma för barn med specifik språkstörning och barn med mild och måttlig 

hörselnedsättning fick större genomslag för läsförmågan hos barnen med specifik 

språkstörning. Författarna anförde associerade kognitiva nedsättningar hos barn med SLI som 

trolig förklaring. Barnen med mild och måttlig hörselnedsättning kunde delas in i två grupper 

vad gäller fonologisk förmåga. De med sämst fonologisk förmåga var de som hade störst 

hörselnedsättning. Denna grupp presterade dock inom normalvariationen för hörande barn på 

samtliga språktest utom receptivt ordförråd, där de låg minst 1 SD (standardavvikelse) lägre, 

vilket var i nivå med barnen med SLI. 

 

Gibbs (2004) jämförde läsförståelsen hos 15 barn med måttlig hörselnedsättning (snittålder 

7:11) med normalhörande barns. Han fann att barnen med hörselnedsättning hade en 

läsförmåga jämförbar med de hörande barnen. Författaren kunde inte finna någon korrelation 

mellan fonologisk förmåga och läsförmåga hos barnen med hörselnedsättning. I studiens 

andra del rekryterade han en ny grupp barn med måttlig hörselnedsättning för att jämföra 

ordförråd, fonologisk och icke-verbal förmåga med normalhörande barns. Barnen med 

hörselnedsättning låg ett år under sin kronologiska ålder beträffande fonologisk förmåga och 

två år under beträffande ordförråd. Studiens andra del visade också en korrelation hos barnen 

med hörselnedsättning mellan hörtröskeln vid 500 Hz och medvetenhet för rim samt mellan 

hörtröskeln vid 2000-4000 Hz och medvetenhet för initiala fonem. 

 

Miller (2005) jämförde processande av ord (vid läsning) på lexikal nivå och meningsnivå hos 

barn i åldern 12-16 år bland följande grupper: normalhörande barn, barn med en 

hörselnedsättning på 60-80 dB och barn med en hörselnedsättning >85 dB. Barnen med 

hörselnedsättning presterade generellt sämre än hörande barn på semantiskt osannolika 

meningar, men graden av hörselnedsättning föreföll inte vara kopplad till förmågan att 

processa ord på syntaktisk eller supralexikal nivå. 
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Sammanfattning av tidigare studier 

Skillnader i rekrytering av barn till de olika studierna kan förklara att resultaten ibland skiljer 

sig åt i vissa hänseenden. Ett försök att skapa en helhetsbild av befintliga studier tycks ändå 

peka på följande: hörselnedsättning hos barn leder till en nedsättning i fonologisk förmåga 

(som tycks vara relaterad till graden av hörselnedsättning), fonologiskt arbetsminne och ett 

nedsatt ordförråd (Davis 1986). Flera aspekter av språkförmågan påverkas således av en 

hörselnedsättning, men det finns ingen direkt koppling mellan de flesta av dem och graden av 

hörselnedsättning. Barn med hörselnedsättning förefaller vara mer utsatta än normalhörande 

barn för språkliga svårigheter och mycket pekar på att associerade kognitiva faktorer och 

omgivningsfaktorer är avgörande för hörselnedsättningens konsekvenser (Gilbertson & 

Kamhi 1995). Vissa studier visar att barn med mild och måttlig hörselnedsättning överlag 

läser sämre än normalhörande barn (Davis 1986; Miller 2005), andra att de överlag läser på 

jämförbar nivå (Sahlén, Hansson, Ibertsson & Reuterskiöld Wagner, 2003; Gibbs, 1994). 

Frånvaron av ett typiskt samband mellan fonologisk förmåga och läsning (Briscoe et al. 2001) 

tyder på att sambandet mellan olika språkliga samt kognitiva förmågor och läsning hos dessa 

barn kanske inte ter sig på samma sätt som hos normalhörande barn. I ett försök att bättre 

försöka förstå dessa samband hos barn med mild och måttlig hörselnedsättning ämnar denna 

studie genom olika uppgifter undersöka läsandet och den kognitiva profilen hos den aktuella 

gruppen. 

 

Läsförmågan har i föreliggande studie undersökts med följande test: Läsförståelse (Woodcock 

Reading Mastery test, översatt), fonologisk och ortografiska avkodningsförmåga (TOWRE) 

samt förmåga till ortografisk inlärning (testet ”Ortografisk Inlärning”). 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan läsförmåga och kognitiva 

förmågor hos barn med mild eller måttlig hörselnedsättning. Hörande kontroller i samma 

årskurser användes för att besvara frågan om och hur dessa samband skiljer sig från de hos 

normalhörande barn. Studien var av explorativ karaktär och fokus låg på fonologiska 

färdigheter och arbetsminne. Även inverkan av lexikal access, semantisk bearbetning och 

icke-verbal kognition undersöktes. 
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Metod 

Experimentdesign 

Studien lades upp med en kvasiexperimentell design, där rekryteringen av försöksgruppen 

gjordes via hörselmottagningen vid Linköpings universitetssjukhus och kontrollgruppen 

rekryterades via en kommunal skola i samband med en tidigare studie. Grupperna matchades 

utifrån skolklass. Testning av beroende och oberoende variabler hos de två grupperna gjordes 

under liknande förhållanden, men med cirka ett års mellanrum. 

Försöksgrupp 

Möjliga kandidater valdes ut med hjälp av hörselmottagningen på Universitetssjukhuset i 

Linköping. Inklusionskriterier utgjordes av årskurs i skolundervisningen (förskoleklass ”FA-

klass” tom klass 3), hörselnedsättningens omfattning (PTA mellan 20-70 dB) och frånvaron 

av kända associerade nedsättningar av betydelse för skolgången (syndrom, 

begåvningsnedsättning, m.m.). Bortfallet fördelades enligt följande: två familjer som avböjde 

att delta och två barn vars föräldrar godkänt deltagande men som ej gick att testa. Den 

slutgiltiga försöksgruppen utgjordes av 12 barn (8 pojkar och 4 flickor) i åldrarna (år:mån) 

6:7-9:11 (M= 8:1) och med en hörselnedsättning på 27-66 dB PTA (M=40). Ålder för 

diagnosticering av hörselnedsättningen var 0:0-5:6 (M=3:3). Samtliga barn använde 

hörapparat i vardagen då studien genomfördes. Ålder då användning av hörapparat påbörjades 

var 2:0-7:0 (M=4:9). Inget barn hade gått på (hörsel-) specialiserad förskola och enbart ett av 

barnen hade fått undervisning i teckenspråk. Ett barn hade en tvåspråkig bakgrund, men 

barnet hade enligt uppgift en så pass god nivå i svenska att detta inte bedömdes utgöra ett 

hinder för deltagande i studien. Tonaudiogrammen var samtliga tagna under de senaste 13 

månaderna. Övrig information om barnen inhämtades direkt från föräldrarna via 

frågeformulär.  

 

Tabell 1. Deskriptiv data för försöksgruppen 
 
Årskurs Kön Ålder 

(år:mån) 
Medelvärde 
PTA dB HL 

Ålder 
diagnos 

Ålder 
hörhjälpmedel 

Använder 
TS 

Förskoleklass Pojke 6:7 27 4:0 4:0 nej 
(FA-klass) Pojke 6:8 45,5 3:0 3:0 nej 
 Flicka 6:10 46 1:2 2:0 nej 
Klass 1 Flicka 6:7 29,5 5:0 5:0 nej 
 Pojke 7:8 37,5 5:6 6:0 nej 
 Pojke 7:8 43 3:6 7:0 nej 
Klass 2 Pojke 8:3 36 5:4 5:6 nej 
 Flicka 8:11 51 0:0 7:0 nej 
 Pojke 8:11 61,5 5:0 5:0 nej 
 Pojke 9:2 46 0:0 6:0 nej 
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Tabell 1. (forts.) 
Årskurs Kön Ålder 

(år:mån) 
Medelvärde 
PTA dB HL 

Ålder 
diagnos 

Ålder 
hörhjälpmedel 

Använder 
TS 

Klass 3 Pojke 9:11 29,5 4:0 4:0 nej 
 Flicka 9:11 66 2:6 2:6 ja 
 

Kontrollgrupp 

Kontrollvärden är hämtade från en tidigare studie (Lyxell, Sahlén, Wass, Ibertsson, Larsby, 

Hällgren & Mäki-Torkko, in press) och insamlades under våren 2007. Kontrollgruppen 

utgjordes av 46 normalhörande barn i åldrarna 7:3-10:4 (M= 8:9). Barnen, som gick i årskurs 

1-3, valdes ut av lärarna med instruktionen att ej ta med de (i skolrelaterade ämnen) högst och 

lägst presterande barnen. Könsfördelningen var följande: Åk 1 (7 pojkar och 9 flickor), Åk 2 

(7 pojkar och 8 flickor), Åk 3 (8 pojkar och 7 flickor).  

Etiska hänsynstaganden 

En etisk prövning av projektet genomfördes vid institutionen för klinisk och experimentell 

medicin (IKE) vid Linköpings universitet under januari 2008. Projektet godkändes 2008-01-

25. Vid genomförandet togs hänsyn till de fyra krav som vetenskapsrådet (2002) förordar vid 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: 1) Informationskravet: vårdnadshavare till 

deltagande barn kontaktades först per brev med information om studiens syfte, genomförande 

och spridning. De informerades också om möjligheten att närhelst de önskar avbryta barnets 

deltagande (bilaga 1). De gavs därefter möjlighet att vid ett uppföljningssamtal ställa egna 

frågor. 2) Samtyckeskravet: då deltagarna var minderåriga inhämtades samtycke från 

vårdnadshavare. Ett skriftligt medgivande från dessa krävdes för barnens deltagande i studien 

(bilaga 2). 3) Konfidentialitetskravet: deltagare kodades vid genomförande av testningen och 

endast testledaren hade tillgång till kodnyckeln. Resultatet redovisades i sådan form att 

deltagarna inte skulle kunna identifieras. 4) Nyttjandekravet: studien kommer efter att den 

godkänts för publicering hållas tillgänglig för allmänheten på Linköpings universitets hemsida 

och kan komma att användas i forskningssammanhang. Blanketter och testprotokoll (bilaga 4) 

arkiverades efter studiens genomförande på Linköpings universitet för förvaring i fem år. 

Procedur 

För denna studie användes samma uppsättning test som i en tidigare studie avseende 

läsförmågan hos barn med Cochleaimplantat (Lyxell et al., in press). Dessa test hade två 

fördelar: dels att de undersöker ett stort antal kognitiva förmågor, vilket ansågs passa studiens 

explorativa karaktär, dels att nyligen insamlade kontrolldata fanns tillgängliga för dem. 

Testen prövar förmågan inom följande områden: arbetsminne, fonologiska färdigheter, lexikal 
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access, semantisk bearbetning, icke-verbal kognition och slutligen avkodning och 

läsförståelse. För att identifiera eventuella svårigheter i genomförandet och för att testledaren 

skulle kunna bekanta sig med material och instruktionsgivning genomfördes en pilotstudie på 

fem normalhörande barn i Åk 1-3. Ingen pilottestning omfattande barn liknande de i 

försöksgruppen ansågs vara möjlig, eftersom en sådan sannolikt skulle ha minskat 

rekryteringsunderlaget för själva testningen (tillgången till lämpliga barn för studien i 

rekryteringsområdet var begränsat). Vissa modifikationer i genomförande gjordes inför 

testningen av försöksgruppen: placeringen av materialet anpassades för att minska väntetiden 

mellan uppgifterna och detaljjusteringar av instruktionsgivning gjordes i samråd med den 

person som samlat in kontrollmaterialet. Testningen genomfördes under mars och april 2008, 

på barnens respektive skolor. Skolorna kontaktades i förväg, och barnen testades individuellt i 

avskilt rum under skoltid. Testen genomfördes i två delar om cirka 1 timme vardera, med 

minst en halv timmes paus emellan dem. Statistisk bearbetning av insamlad data gjordes i 

programmet SPSS för Macintosh version 16.0. Tvåsidigt oberoende T-test användes för att 

jämföra försöksgrupp med kontrollgrupp och signifikans för skillnader (då sådana förekom) 

angavs med (p<.05) eller (p<.01). Korrelationer beräknades med Pearsons r (tvåsidig) och 

signifikanser angavs med (p<.05) eller (p<.01). 

 

Material 

De uppgifter som ingick i SIPS (Sound Information Processing System) gavs via dator, de 

övriga gavs manuellt. 

Arbetsminne 

Nonordsrepetition (SIPS) - Designad efter Reuterskiöld-Wagner, Sahlén och Nyman (2005) 

för att testa fonologiskt arbetsminne. Barnet skall repetera nonord av successivt ökande längd. 

Resultatet redovisades i antal helt korrekt återgivna ord (1p./ord) och antal korrekt återgivna 

konsonantfonem (PCC) (1p/fonem). Maxpoäng: ord (24), konsonantfonem (120). 

 

Seriell återgivning av nonord (SIPS) – designad efter Nimmo och Roodenrys (2004) för att 

mäta fonologiskt arbetsminne utan stöd från långtidsminnet. Barnet skall repetera serier på 2 

till 5 nonord. Resultatet redovisades i korrekt återgivna nonord (1p./ord) och korrekt antal 

återgivna konsonantfonem (PCC) (1p./fonem). Maxpoäng: ord (42), konsonantfonem (84). 
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Satsifyllnad och återgivning (SIPS) - Designad efter Towse, Hitch och Hutton (1998) i syfte 

att testa komplext arbetsminne för muntligt språklig information. Ett stigande antal 

meningspar (2-4 stycken), som till exempel ”Himlen är blå. Molnen är….” läses upp. Barnet 

skall muntligt fylla i det ord som saknas. Efter det sista meningsparet skall barnet återge dessa 

ord, ej nödvändigtvis i samma ordning. Fonematisk prompting får vid behov ges med ordets 

första bokstav. Resultatet redovisades i antal korrekt återgivna ord (1p./ord). Maxpoäng: 18. 

 

Matrismönster (SIPS) – designat utifrån Della Scala, Baddeley, Allamano och Wilson (1999) 

för att testa visuellt arbetsminne. En matris på fem gånger fem celler med ett antal av dem 

svartlagda presenteras på skärmen. De svartlagda cellerna försvinner efter ett ögonblick, och 

barnet skall då försöka minnas mönstret som dessa utgjorde. Svar ges genom musklick. 

Resultatet redovisades i den nivå (i antal svarta celler) där barnet klarat 2 av de 3 uppgifterna. 

Högsta antal celler är åtta, vilket också var maxpoäng på uppgiften.  

Fonologiska färdigheter 

Nonordsdiskrimination (SIPS) – designad efter Reuterskiöld-Wagner et al. (2005) för att testa 

förmågan till fonologisk diskrimination. Par av nonord läses upp och barnet skall bedöma om 

de är lika. Svar ges genom tryck på tangentbord. Resultatet redovisades i antal korrekt 

bedömda ordpar (ett poäng per ordpar) och genomsnittlig svarstid. Maxpoäng: 8. 

 

Fonemidentifikation (SIPS) – designad av Wass, Ibertsson, Sahlén, Lyxell, Hällgren och Larsby 

(2005) för att mäta fonemisk medvetenhet. Barnet skall bedöma om ett givet fonem finns i ett 

uppläst nonord, exempelvis ”finns det /g/ i ’mogi’?”. Svar ges genom tryck på tangentbord. 

Resultatet redovisades i antal korrekta bedömningar (ett poäng per korrekt bedömning) och 

genomsnittlig svarstid. Maxpoäng: 5. 

 

Fonemsegmentering (SIPS) – designad av Wass et al. (2005) för att testa fonologisk 

bearbetning. Barnet skall bedöma antalet fonem (2 till 5 st.) i totalt nio upplästa ord. Svar ges 

genom tryck på tangentbord. Resultatet redovisades i antal korrekt segmenterade ord (ett 

poäng per ord). Maxpoäng: 9. 

 

Fonologiska representationer – utformat utifrån Elbro, Borstrøm och Klint Petersen (1998) i 

samband med studie om läsförmågan hos barn med cochleaimplantat. Mäter distinktheten i 
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barnets fonologiska representationer genom bedömning av korrekta och felaktiga uttal av 

vardagliga svenska ord. Svar ges muntligt. Resultatet redovisades i antal korrekt identifierade 

uttal. Varje korrekt uttalat ord som identifierades gav 1 p., varje feluttalat ord som 

identifierades gav 0,25 p. Varje korrekt uttalat ord presenterades med 4 feluttalade varianter. 

Maxpoäng: 18. 

Lexikal access 

Wordspotting (SIPS) – designat utifrån Cutler (1997) för att testa fonologiska representationer 

i barnets lexikon samt hastigheten med vilken barnet har tillgång till dem (så kallad ”lexikal 

access”). Barnet skall identifiera det riktiga ordet i serier om fem ord där fyra är nonord. Svar 

ges genom tryck på tangentbord. Totalt nio serier med omväxlande kort och lång vokallängd 

ges. Resultatet redovisades i antal identifierade riktiga ord och genomsnittlig svarstid. 

Maxpoäng: 9 (1 p./ord). 

 

Passiv Ordmobilisering (SIPS) – designat utifrån Johnson, Clark och Paivio (1996) för att 

testa fonologisk och semantisk representation impressivt. Barnet skall matcha en av fyra 

bilder till ett uppläst ord. Bland bilderna finns en fonologisk distraktor, en semantisk 

distraktor och en orelaterad bild. Svar ges genom musklick på en bild. Resultatet redovisades i 

form av antal korrekta matchningar (av nio möjliga) samt genomsnittlig svarstid. En korrekt 

matchning gav ett poäng. Maxpoäng: 9. 

Semantisk bearbetning 

Kategoribestämning (SIPS) – Uppgift designad av Wass et al. (2005) som främst avser testa 

semantisk färdighet (grundläggande lexikal färdighet förutsätts dock). Barnet skall identifiera 

vilka ord, i en uppläst serie, som tillhör en viss semantisk kategori, exempelvis djur. Svar ges 

genom tryck på tangentbord och svarstiden är begränsad. Resultatet redovisades i antal 

korrekta identifieringar (både av ord som tillhör och inte tillhör kategorin ifråga) och svarstid 

på de ord som tillhör de semantiska kategorierna. En korrekt identifiering gav ett poäng. 

Maxpoäng: 30. 

Ickeverbal kognition  

Blockmönster (ingår i WISC-III). Designat av Wechsler (1991): prövar spatialt tänkande och 

organisation samt i viss mån även visuomotorisk koordination. Barnet får ett antal kuber med 

olikfärgade sidor och skall med dessa återskapa ett givet mönster. Uppgifterna är 
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tidsbegränsade med bonus för snabbt genomförande. Resultatet redovisades i antal poäng. 

Poängsättning skedde först enligt rättningsmall, varpå dessa räknades om till så kallade IK-

poäng enligt samma metod som Lyxell et al. (in press). Högst uppmätt poäng bland barn med 

hörselnedsättning var 145. 

Läsförmåga och avkodning 

Samtliga test avseende läsförståelse och avkodningsförmåga gavs manuellt. 
 
Läsförståelse på meningsnivå testades med en översättning av Woodcock reading mastery test 

(Woodcock 1998). Läsförståelsen prövas genom att barnet muntligt får fylla i lästa meningar 

av ökande längd och svårighet. Resultatet redovisades i antal korrekta svar. Då svenskt facit ej 

föreföll vara helt färdigställt gjordes även en rättning utifrån semantiskt och grammatiska 

korrekta svar. Maxpoäng på uppgiften: 68 (ett korrekt svar gav ett poäng). 

 

Avkodning och läshastighet testades med en översättning av TOWRE - Test of Word Reading 

Efficiency (Torgeson, Wagner, & Rashotte, 1999). Avkodninghastighet vid ortografisk och 

fonologisk avkodning testas genom högläsning av ord och nonord. Resultatet redovisades i 

antal korrekt avkodade ord och nonord under begränsad tid, med ett poäng per korrekt 

avkodat ord eller nonord. Maxpoäng på uppgifterna: ord (208), nonord (126), totalt (334). 

 

Förmåga till ortografisk inlärning av nya ord prövades med testet ”Ortografisk Inlärning”. 

Uppgiften undersöker förmågan till ortografisk nyordsinlärning utan semantiskt stöd. Testet 

är framtaget utifrån Nation, Angell och Castles (2006) i samband med en tidigare studie på 

Linköpings universitet. Stimulusmaterialet utgörs av 15 högar om vardera 6 kort. I varje hög 

finns tre kort med riktiga ord och tre kort med samma nonord på. Barnet får högläsa ord och 

nonord från totalt tre korthögar, lägga korten åt sidan, och därefter skriva nonorden utifrån 

uppläsning av dem. Resultatet redovisades i antal korrekt stavade nonord. Maxpoäng: 15 (1p. 

per nonord). 

 

Förmåga till ortografisk avkodning prövades med testet ”Ortografiska val”. Testet är 

framtaget utifrån Nation, Angell och Castles (2006) i samband med en tidigare studie på 

Linköpings universitet. Testet prövar förmågan att skilja ut riktiga ord från pseudohomofoner 

(nonord som låter som riktiga ord), exempelvis sjunga från schunga. Svar ges genom pekning 

på ett av två alternativ. Resultatet redovisades i antal korrekta ortografiska representationer 

som barnet identifierade från en lista på 40 ordpar (1 p. per korrekt val). Ingen 

tidsbegränsning tillämpades vid detta test. Maxpoäng: 40. 
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Resultat 

Resultatets första del omfattar gruppvisa jämförelser och jämförelser per årskurs inom varje 

område (försöksgrupp jämfört med kontroller) samt en beskrivning (i kognitiv profil) av de 

barn från försöksgruppen som presterade bäst på Woodcock läsförståelsetest. Resultatets 

andra del beskriver korrelationer mellan kognitiva förmågor och läsförmåga, samt 

korrelationen mellan olika läsuppgifter för de två grupperna. Även korrelationen mellan 

bakgrundsdata och läsförmåga hos försöksgruppen redovisas.  

 

Gruppvisa jämförelser redovisas i medelvärde, standardavvikelse och spann för de olika 

uppgifterna. Skillnader mellan grupperna (då sådana förekom) angavs med p<.05 eller p<.01 

Jämförelser inom årskurs (försöksgrupp med kontrollgrupp) gjordes i antal barn med 

hörselnedsättning inom, över och under 1 SD i förhållande till normalhörande barn. Detta 

mått användes på grund av försöksgruppens begränsade storlek och har också använts i en 

studie om läsinlärning hos barn med cochleaimplantat (Asker-Arnason et al. 2007), i vilken 

liknande uppgifter använts. Samtliga korrelationsvärden angavs med Pearsons r (tvåsidig) 

samt signifikansvärde (p<.05 eller p<.01). Försöksgruppens storlek ansågs för liten för att 

göra jämförelser mellan könen. 

 

Jämförelser gruppvis och per årskurs 

 
Arbetsminne 
 
Tabell 2. 
Medelvärden (m) och standardavvikelser (Sd) för försöksgrupp respektive kontrollgrupp på 
uppgifter rörande arbetsminne 
 Försöksgrupp (n=12) Kontrollgrupp (n=46)  
 m Sd m Sd signifikans 
Arbetsminne      
   Nonordsrep. (PCC) 72,4 10,8 86,0 7,2 p<.01 
   Nonordsrep. - korrekt återgivna ord 22,6 16,3 55,9 14,5 p<.01 
   Seriell återgivning, (PCC) 46,4 8,3 58,2 10,9 p<.01 
   Seriell återgivning, korrekt återgivna ord 24,0 9,2 42,8 11,0 p<.01 
   Satsifyllnad och återgivning 12,3 2,3 12,1 2,1 n.s 
   Matrismönster poäng   3,3 0,8 4,7 1,1 p<.01 
 

I gruppvisa jämförelser presterade de normalhörande barnen bättre på samtliga 

arbetsminnesrelaterade uppgifter (p<.01 i samtliga fall), utom satsifyllnad och återgivning där 

ingen signifikant skillnad uppmättes. 
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Tabell 3.  
Försöksgruppens prestation (i standardavvikelser mot kontroller) på arbetsminnesrelaterade 
uppgifter, redovisad per årskurs 
  
 Kontrollgrupp Försöksgrupp 
   jämfört med kontroller 
 
Arbetsminne 

Åk n m Sd Åk 1-3 inom 1 
SD 

FA inom 1 SD 

       
   Nonordsrep. (PCC) Åk 1 16 81,71 8,63 3/3 0/3 
 Åk 2 15 88,55 5,70 1/4  
 Åk 3 15 88,17 4,61 0/2  
       
   Nonordsrep. - korrekt återgivna ord Åk 1 16 49,76 12,38 1/3 0/3 
 Åk 2 15 59,70 18,24 1/4  
 Åk 3 15 58,61 10,48 0/2  
       
   Seriell återgivning, (PCC) Åk 1 16 55,31 11,75 2/3 0/3 
 Åk 2 15 59,33 12,06 2/4  
 Åk 3 15 60,20 8,75 0/2  
       
   Seriell återgivning, korrekt återgivna ord Åk 1 16 40,13 10,55 2/3 0/3 
 Åk 2 15 44,00 12,83 0/4  
 Åk 3 15 44,60 9,41 1/2  
       
   Satsifyllnad och återgivning Åk 1 16 11,19 2,23 1/3 3/3 
 Åk 2 15 12,80 1,61 4/4  
 Åk 3 15 12,47 2,20 1/2  
       
   Matrismönster poäng Åk 1 16 4,25 1,18 2/3 1/3 
 Åk 2 15 4,80 1,01 0/4  
 Åk 3 15 4,93 0,88 0/2  
 

FA-klass: på satsifyllnad och återgivning låg tre av tre barn minst 1 SD över normalhörande 

barn i Åk 1. På matrismönster låg ett av tre barn inom 1 SD och de två övriga minst 1 SD 

under normalhörande barn. På samtliga andra arbetsminnesrelaterade test låg tre av tre barn 

minst 1 SD under normalhörande barn. 

 

Åk 1: På satsifyllnad och återgivning låg ett av tre barn inom 1 SD och två barn minst 1 SD 

över normalhörande barn. På nonordsrepetition (PCC) låg tre av tre barn inom 1 SD jämfört 

med normalhörande. På seriell återgivning (PCC och ord) samt på matrismönster låg två av 

tre barn inom 1 SD och ett barn minst 1 SD under normalhörande. På nonordsrepetition (ord) 

låg ett av tre barn inom 1 SD och två barn minst 1 SD under normalhörande. 

 

Åk 2: På satsifyllnad och återgivning låg fyra av fyra inom 1 SD jämfört med normalhörande. 

På nonordsrepetition (både i PCC och ord) låg ett av fyra inom 1 SD, övriga minst 1 SD under 

normalhörande. På seriell återgivning (PCC) låg två av fyra inom 1 SD, och de två andra 

minst 1 SD under normalhörande. På seriell återgivning (korrekt återgivna ord) och 

matrismönster låg fyra av fyra minst 1 SD under normalhörande. 
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Åk 3: På seriell återgivning (ord) samt satsifyllnad och återgivning fanns ett av två barn inom 

1 SD jämfört med normalhörande och ett barn minst 1 SD under. På samtliga övriga test låg 

två av två barn i denna grupp minst 1 SD under normalhörande barn. 

Fonologiska färdigheter 
 
Tabell 4. 
Medelvärden (m) och standardavvikelser (Sd) för försöksgrupp respektive kontrollgrupp på 
uppgifter rörande fonologiska färdigheter 
 
 Försöksgrupp (n=46) Kontrollgrupp (n=12) signifikans 
 m Sd m Sd  
Fonologiska färdigheter      
   Nonordsdiskrimination poäng   7,3 1,0 7,8 0,5 p<.01 
   Nonordsdiskrimination tid rätta svar     3,4 0,2 3,5 0,2 p<.05 
   Fonemidentifikation poäng 10,3 3,4 11,4 0,8 p<.05 
   Fonemidentifikation svarstid korr. svar     4,2 0,4 4,0 0,3 n.s 
   Fonemsegementering poäng    7,8 0,9 7,6 1,6 n.s 
   Fonologiska representationer  17,8 0,2 17,9 0,1 p<.01 
 

I gruppvisa jämförelser presterade de normalhörande barnen bättre än barnen med 

hörselnedsättning på nonordsdiskrimination (antal rätt) och fonologiska representationer 

(p<.01) samt på nonordsdiskrimination (svarstid rätta svar) och fonemidentifikation (antal 

rätt) (p<.05). Barnen med hörselnedsättning hade dock kortare svarstid på sina korrekta svar i 

nonordsdiskrimination (p<.05). Ingen signifikant skillnad i svarstid på korrekta svar i 

fonemidentifikation uppmättes, ej heller beträffande fonemsegmentering (antal rätt). 

 
Tabell 5.  
Försöksgruppens prestation (i standardavvikelser mot kontroller) på uppgifter inom området 
fonologiska färdigheter, redovisad per årskurs 
  
 Kontrollgrupp Försöksgrupp 
  jämfört med kontroller 
 Åk n m Sd Åk 1-3 inom 1 

SD 
FA inom 1 
SD 

Fonologiska färdigheter       
       
   Nonordsdiskrimination poäng Åk 1 16 7,69 0,60 3/3 2/3 
 Åk 2 15 7,87 0,35 1/4  
 Åk 3 15 7,87 0,35 1/2  
       
   Nonordsdiskrimination tid rätta svar Åk 1 16 3,55 1,47 3/3 3/3 
 Åk 2 15 3,52 2,68 4/4  
 Åk 3 15 3,53 1,71 2/2  
       
   Fonemidentifikation poäng Åk 1 16 11,44 0,63 3/3 1/3 
 Åk 2 15 11,20 1,21 3/4  
 Åk 3 15 11,67 0,49 1/2  
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Tabell 5. (forts.) 
 Kontrollgrupp Försöksgrupp 
  jämfört med kontroller 
 Åk n m Sd Åk 1-3 inom 1 

SD 
FA inom 1 
SD 

   Fonemidentifikation svarstid korr. svar Åk 1 16 4,02 0,31 1/3 1/3 
 Åk 2 15 4,03 0,17 1/4  
 Åk 3 15 3,85 0,38 1/2  
       
   Fonemsegementering poäng Åk 1 16 7,38 1,67 3/3 3/3 
 Åk 2 15 7,67 1,54 4/4  
 Åk 3 15 7,67 1,63 2/2  
       
   Fonologiska representationer Åk 1 16 17,94 0,11 1/3 1/3 
 Åk 2 15 17,93 0,11 0/4  
 Åk 3 15 17,97 0,88 2/2  
 

Förskolebarnen låg samtliga inom 1 SD jämfört med hörande Åk 1 på nonordsdiskrimination 

(tid) och fonemsegmentering (poäng). På nonordsdiskrimination (poäng) låg två av tre av 

förskolebarnen inom 1 SD och ett barn minst 1 SD under normalhörande barn. På 

fonemidentifikation (poäng) och fonologiska representationer låg ett av tre av förskolebarn 

inom 1 SD, och 2 barn minst 1 SD under normalhörande barn. På fonemidentifikation (tid) 

låg ett av tre barn inom 1 SD från normalhörande och 2 barn minst 1 SD över (det vill säga 

längre svarstid).  

 

I Åk 1 låg tre av tre barn inom 1 SD på nonordsdiskrimination (poäng och tid), på 

fonemidentifikation (poäng), samt på fonemsegmentering (poäng). På fonemidentifikation 

(tid) samt på fonologiska representationer låg ett av tre barn inom 1 SD och 2 under 1 SD. 

 

Samtliga barn i Åk 2 låg inom 1 SD jämfört med normalhörande på fonemsegmentering 

(poäng) och nonordsdiskrimination (tid). På fonemidentifikation (poäng) låg tre av fyra barn 

inom 1 SD och ett barn minst 1 SD under. På nonordsdiskrimnation (poäng) låg ett av fyra 

barn inom 1 SD och tre minst 1 SD under normalhörande barn. På fonemidentifikation (tid) 

låg ett av fyra barn inom 1 SD och 3 barn minst 1 SD över normalhörande barn (dvs längre 

svarstid). På fonologiska representationer låg fyra av fyra barn minst 1 SD under 

normalhörande barn. 

 

I Åk 3 låg två av två barn inom 1 SD jämfört med normalhörande barn på 

nonordsdiskrimination (tid), fonemsegmentering (poäng) och fonologiska representationer. På 

nonordsdiskrimination (poäng) och fonemidentifikation (poäng) låg ett av två barn inom 1 SD 

jämfört med normalhörande och ett barn minst 1 SD under. På fonemidentifikation (tid) låg 

ett av två inom 1 SD från normalhörande och ett barn minst 1 SD över (dvs längre svarstid). 
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Lexikal access 
 
Tabell 6. 
Medelvärden (m) och standardavvikelser (Sd) för försöksgrupp respektive kontrollgrupp på 
uppgifter rörande lexikal access 
 
 Försöksgrupp (n=12) Kontrollgrupp (n=46)  
 m Sd m Sd signifikans 
Lexikal access      
   Passiv ordmobilisering poäng     8,6 0,5 8,8 0,5 n.s. 
   Passiv ordmobilisering tid rätta svar     2,2 0,3 2,0 0,3 n.s. 
   Wordspotting poäng   5,5 1,7 8,0 1,1 p<.01 
   Wordspotting tid rätta svar     1,2 0,2 1,2 0,1 n.s. 
 

Normalhörande barn presterade bättre än barnen med hörselnedsättning i uppgiften 

”wordspotting” (p<.01). Ingen signifikant skillnad uppnåddes beträffande övriga uppgifter. 

 
Tabell 7.  
Försöksgruppens prestation i standardavvikelser mot kontroller på uppgifter inom området 
lexikal access 
 
 Kontrollgrupp Försöksgrupp 
  jämfört med kontroller 
 Åk n m Sd Åk 1-3 inom 

1 SD 
FA inom 1 

SD 
Lexikal access       
       
   Passiv ordmobilisering poäng Åk 1 16 8,75 0,58 1/3 2/3 
 Åk 2 15 8,73 0,59 2/4  
 Åk 3 15 8,80 0,41 2/2  
       
   Passiv ordmobilisering tid rätta svar Åk 1 16 2,05 3,80 3/3 2/3 
 Åk 2 15 2,22 3,09 3/4  
 Åk 3 15 1,90 2,54 1/2  
       
   Wordspotting poäng Åk 1 16 7,69 1,25 0/3 2/3 
 Åk 2 15 8,40 0,82 1/4  
 Åk 3 15 8,00 1,13 1/2  
       
   Wordspotting tid rätta svar Åk 1 16 1,26 1,04 3/3 3/3 
 Åk 2 15 1,24 0,84 4/4  
 Åk 3 15 1,19 1,09 2/2  
 

Förskoleklass: tre av tre barn låg inom 1 SD från normalhörande på wordspotting (tid). På 

wordspotting (poäng) och passiv ordmobilisering (poäng) låg två av tre barn inom 1 SD från 

normalhörande och ett barn minst 1 SD under. På passiv ordmobilisering (tid) låg två av tre 

barn inom 1 SD från normalhörande och ett barn över (dvs längre svarstid). 

 

Åk 1: På passiv ordmobilisering (tid) och wordspotting (tid) låg tre av tre barn inom 1 SD 

jämfört med normalhörande. På passiv ordmobilisering (poäng) låg ett av tre barn inom 1 SD 
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jämfört med normalhörande och två barn minst 1 SD under. På wordspotting (poäng) låg tre 

av tre barn minst 1 SD under normalhörande barn. 

 

Åk 2: På wordspotting (tid) låg fyra av fyra barn inom 1 SD från normalhörande barn. För 

passiv ordmobilisering (poäng) låg två av fyra barn inom 1 SD jämfört med normalhörande 

barn och 2 minst 1 SD under. För passiv ordmobilisering (tid) låg tre av fyra barn inom 1 SD 

och ett barn minst 1 SD under (dvs kortare svarstid). För wordspotting (poäng) låg ett av fyra 

barn inom 1 SD från normalhörande och 3 barn minst 1 SD under. 

 

Åk 3: På passiv ordmobilisering (poäng) och wordspotting (tid) låg två av två barn inom 1 SD 

jämfört med normalhörande barn. På passiv ordmobilisering (tid) låg ett av två barn inom 1 

SD från normalhörande barn och ett barn minst 1 SD över (längre svarstid). På wordspotting 

(poäng) låg ett av två barn inom 1 SD från normalhörande barn och ett barn minst 1 SD 

under. 

Semantisk bearbetning 

Tabell 8. 
Medelvärden (m) och standardavvikelser (Sd) för försöksgrupp respektive kontrollgrupp på 
uppgifter rörande semantisk bearbetning 
 
 Försöksgrupp Kontrollgrupp  
 m Sd n m Sd n signifikans 
Semantisk bearbetning        
   Kategoribestämning poäng 27,7 1,6 (12) 28,4 0,8 (46) p<.05 
   Kategoribestämning tid rätta svar 1,1 0,1 (12) 1,2 0,2 (46) p<.05 
 
Normalhörande barn hade fler korrekta svar i uppgiften kategoribestämning (p<.05), men 

barnen med hörselnedsättning hade kortare svarstid på sina korrekta svar i denna uppgift 

(p<.05). 

 

Tabell 9.  
Försöksgruppens prestation i standardavvikelser mot kontroller på uppgifter inom semantisk 
bearbetning, redovisat per årskurs 
 
 Kontrollgrupp Försöksgrupp 
  jämfört med kontroller 
 Åk n m Sd Åk 1-3 inom 

1 SD 
FA inom 1 

SD 
Semantisk bearbetning       
       
   Kategoribestämning poäng Åk 1 16 28,56 0,73 0/3 0/3 
 Åk 2 15 28,33 0,82 3/4  
 Åk 3 15 28,40 0,91 2/2  
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Tabell 9. (forts.) 
 Kontrollgrupp Försöksgrupp 
  jämfört med kontroller 
 Åk n m Sd Åk 1-3 inom 

1 SD 
FA inom 1 

SD 
   Kategoribestämning tid rätta svar Åk 1 16 1,26 1,61 1/3 2/3 
 Åk 2 15 1,24 1,60 3/4  
 Åk 3 15 1,16 1,55 1/2  
 

Förskolebarn: på kategoribestämning (tid) låg två av tre barn inom 1 SD i förhållande till 

normalhörande och ett barn låg minst 1 SD under. På kategoribestämning (poäng) låg två av 

tre barn minst 1 SD under normalhörande barn och ett barn minst 1 SD över. 

 

Åk 1: på kategoribestämning (tid) låg ett av tre barn inom 1 SD, ett barn låg minst 1 SD under 

och ett barn låg minst 1 SD över de normalhörande barnen. På kategoribestämning (poäng) 

låg två av tre barn minst 1 SD under normalhörande barn och ett barn minst 1 SD över. 

 

Åk 2: både på kategoribestämning (tid) och (poäng) låg tre av fyra barn inom 1 SD jämfört 

med normalhörande barn och ett barn låg minst 1 SD under. 

 

Åk 3: på kategoribestämning (poäng) låg två av två barn inom 1 SD jämfört med 

normalhörande barn. På kategoribestämning (tid) låg ett av två barn inom 1 SD jämfört med 

normalhörande barn och ett barn låg minst 1 SD under. 

 

Icke-verbal kognition – Blockmönster 

 
Tabell 10. 
Medelvärden (m) och standardavvikelser (Sd) för försöksgrupp respektive kontrollgrupp på 
uppgiften blockmönster 
 
 Försöksgrupp Kontrollgrupp  
 m Sd n m Sd n signifikans 
Icke-verbal kognition        
   Blockmönster, poäng  114,5 23,2 (12) 100,7 19,7 (46) p<.05 
 
Barnen med hörselnedsättning presterade bättre än de normalhörande barnen (p<.05). 
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Tabell 11.  
Försöksgruppens prestation i standardavvikelser mot kontroller på uppgiften blockmönster, 
redovisat per årskurs 
 
 Kontrollgrupp Försöksgrupp 
  jämfört med kontroller 
 Åk n m Sd Åk 1-3 inom 

1 SD 
FA inom 1 

SD 
Icke-verbal kognition       
   Blockmönster, poäng  Åk 1 16 105,75 16,85 0/3 2/3 
 Åk 2 15 101,47 19,74 2/4  
 Åk 3 15 94,40 22,02 2/2  
 
 
Förskolebarn: två av tre barn låg inom 1 SD jämfört med normalhörande barn. Det tredje 
barnet låg minst 1 SD över. 
 
Åk 1: tre av tre barn låg minst 1 SD över de normalhörande barnen på denna uppgift. 
 
Åk 2: två av fyra barn låg inom 1 SD från de normalhörande barnen, ett barn minst 1 SD över 
och ett barn minst 1 SD under. 
 
Åk 3: två av två barn låg inom 1 SD jämfört med normalhörande barn. 
 

Läsförståelse och avkodning 

Tabell 12. 
Medelvärden (m) och standardavvikelser (Sd) för försöksgrupp respektive kontrollgrupp på 
uppgifter rörande läsförståelse och avkodning  
   
 Försöksgrupp Kontrollgrupp  
 m Sd n m Sd n signifikans 
Läsförståelse och avkodning        
   Woodcock – poäng rätt 21,0 8,3 (10) 30,0 5,5 (46) p<.01 
   Woodcock – poäng facit 20,3 8,1 (10) 29,7 5,7 (46) p<.01 
   TOWRE – nonord poäng 31,8 12,4 (11) 56,2 21,6 (46) p<.01 
   TOWRE – ord poäng 43,0 23,1 (11) 88,5 29,8 (46) p<.01 
   TOWRE – totalt 74,8 35,2 (11) 144,7 49,9 (46) p<.01 
   Ortografisk inlärning poäng  5,0 2,5 (10) 9,2 2,6 (46) p<.01 
   Ortografiska val poäng  27,7 3,7 (9) 31,9 5,8 (46) p<.05 
 
De normalhörande barnen presterade bättre på ortografiska val (p<.05), samt på samtliga 

övriga uppgifter (p<.01) än barnen med hörselnedsättning. Ett visst bortfall förekom på 

lästesten, då förskolebarnen oftast inte börjat läsa än. 
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Tabell 13. 
Försöksgruppens prestation i standardavvikelser mot kontroller på uppgifter inom området 
läsförståelse och avkodning, redovisat per årkurs 
   
 Kontrollgrupp Försöksgrupp 
  jämfört med kontroller 
 Åk n m Sd Åk 1-3 inom 1 SD FA inom 1 SD 
Läsförståelse och avkodning       
       
   Woodcock – poäng rätt Åk 1 16 26,81 5,84 2/3 ej deltagit 
 Åk 2 15 30,00 4,24 2/4  
 Åk 3 15 33,47 4,44 0/2  
       
   Woodcock – poäng facit Åk 1 16 26,25 5,74 2/3 ej deltagit 
 Åk 2 15 29,80 4,46 2/4  
 Åk 3 15 33,40 4,45 0/2  
       
   TOWRE – nonord poäng Åk 1 16 40,63 19,56 2/3 0/2 
 Åk 2 15 59,87 20,01 2/4  
 Åk 3 15 69,20 14,92 0/2  
       
   TOWRE – ord poäng Åk 1 16 67,06 26,20 2/3 0/2 
 Åk 2 15 93,40 27,68 1/4  
 Åk 3 15 106,33 21,30 0/2  
       
   TOWRE – totalt Åk 1 16 107,69 43,70 2/3 0/2 
 Åk 2 15 153,27 46,51 2/4  
 Åk 3 15 175,53 33,84 0/2  
       
   Ortografisk inlärning poäng  Åk 1 16 7,63 2,73 1/3 ej deltagit 
 Åk 2 15 9,20 2,40 1/4  
 Åk 3 15 10,87 1,46 0/2  
       
   Ortografiska val poäng  Åk 1 16 27,44 5,19 3/3 ej deltagit 
 Åk 2 15 32,73 5,20 3/4  
 Åk 3 15 35,73 3,65 0/2  
 

Förskolebarn: två av de tre förskolebarnen deltog i TOWRE och hamnade minst 1 SD under 

de normalhörande barnen i Åk1. De övriga testen var inte inom räckhåll för denna 

åldersgrupp och genomfördes därför inte. 

 

Åk 1: tre av tre barn hamnade inom 1 SD från normalhörande på ortografiska val. På TOWRE 

(både ord, nonord och totalt) samt på Woodcock (både enligt facit och utifrån semantiskt och 

grammatiskt rätta svar) hamnade två av tre barn inom 1 SD från normalhörande och ett barn 

minst 1 SD under normalhörande. På ortografisk inlärning hamnade ett av tre barn inom 1 SD 

jämfört med normalhörande och två barn minst 1 SD under. 

 

Åk 2: två av fyra barn hamnade inom 1 SD jämfört med normalhörande barn och två hamnade 

minst 1 SD under för Woodcock (både enligt facit och utifrån semantiskt och grammatiskt 

rätta svar) och TOWRE (nonord och totalt). På uppgifterna TOWRE (ord) och ortografisk 
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inlärning hamnade ett av fyra barn inom 1 SD och 3 barn minst 1 SD under normalhörande 

barn. På uppgiften ortografiska val låg tre av tre barn inom 1 SD jämfört med normalhörande 

barn. 

 

Åk 3: På samtliga uppgifter inom läsförståelse och avkodning låg två av två barn från denna 

årskurs minst 1 SD under normalhörande barn. 

 

Jämförelse av barn från försöksgruppen som presterade inom 1 SD (mot kontroller) 

mot de som inte gjorde det 

 
Fyra av totalt nio barn med hörselnedsättning i Åk 1-3 presterade inom 1 SD mot 

åldersmatchade kontroller på Woodcock. Nedan beskrivs hur dessa barn presterade (i antal av 

dem inom 1 SD från kontroller) på olika uppgifter. Uppgifterna har rangordnats från den 

barnen klarade bäst till den barnen klarade sämst. Inom parentes anges motsvarande värden 

för barn från försöksgruppen vars läsförståelse låg minst 1 SD under normalhörande barns. 

 

Läsuppgifter : ortografiska val: 4/4 (2/5), TOWRE totalt: 3/4 (1/5), ortografisk inlärning: 2/4 

(0/5). 

 

Working-memory uppgifter: satsifyllnad: 4/4 med 2/4 inom och 2/4 över (4/5), 

nonordsrepetition (PCC): 3/4 (1/5), nonordsrepetition ord: 2/4 (0/5), seriell återgivning 

(PCC): 2/4 (2/5) och seriell återgivning ord: 1/4 (2/5). 

 

Fonologiska färdigheter: fonemidentifikation poäng: 4/4 (3/5), fonemsegmentering poäng: 

4/4 (5/5), nonordsdiskrimination poäng: 3/4 (2/5), fonologiska representationer: 1/4 (2/5). 

 

Lexical access: passiv ordmobilisering poäng: 2/4 (3/5), wordspotting: 1/4 (1/5). 

 

Semantisk bearbetning: kategoribestämning tid rätta svar: 3/4 var minst lika snabba (4/5), 

kategoribestämning poäng 1/4 (5/5). 

 

Icke-verbal kognition: blocktestet 3/4 - av dessa tre barn låg två minst 1 SD över, ett inom 1 

SD. Det fjärde barnet låg minst 1 SD under (5/5). 
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Korrelationer mellan läsförmåga och kognitiva förmågor för försöksgrupp och 

kontrollgrupp 

 
Tabell 14. 
Signifikanta korrelationer mellan läsförmåga och kognitiva förmågor för försöksgrupp och 
kontrollgrupp. Siffran i rutan anger korrelationens styrka. 
 
 
Barn med hörselnedsättning, signifikansnivå:  p<.05,  ■ p<.01 
Normalhörande barn, signifikansnivå:  ❍ p<.05, ● p<.01 
 
 Ortografiska val Ortografisk 

inlärning 
TOWRE 
Nonord 

TOWRE 
Ord 

TOWRE 
Totalt 

Woodcock 
Facit 

Woodcock 
Korrekt 

Ålder ● .594 ●.509 ●.571 ●.520 ●.558 ●.494 ●.473 

PO tid        

PO poä ❍.340 ●.394      

WS tid ❍-.309       

WS poä        

KB tid    -.722 
 

-.672 -.757 ■-.822 

KB poä        

Matris ●.484 ●.422 ●.477 ●.397 ●.443 ❍.318 ❍.319 

Ndis tid        

Ndis poä ●.437 ❍.317 ❍.301     

SCR   ❍.303 ❍.317 ❍.320   

Nono fon ●.444 ❍.362 ●.477 ●.459 ●.480 ●.413 ●.410 

Nono ord ●.434 ●.501 ●.453 ●.378 ●.422 ●.390 ●.388 

S recall fon ❍.338  ●.436 ●.416 ●.437 ●.394 ●.388 

S recall ord ●.391 ●.415 ●.508 ●.442 ●.484 ●.540 ●.540 

BlockT.        

Fonemsegm. ●.391  ❍.350 ●.410 ●.396 ❍.333 ❍.352 

FonemId tid        

FonemId p. ❍.315       

Ortogr. Val  ●.712 ●.639 ●.628 ●.651 ●.528 ●.526 

Ortogr. Inl. ●.712 1 ●.664 ●.579 
.707 

●.633 ●.586 ●.571 

TOWRE nonord ●.639 ●.664 1 ●.885 
■.911 

●.961 
■.962 

●.609 ●.610 

TOWRE ord ●.628 ●.579 
.707 

●.885 
■.911 

1 ●.979 
■.989 

●.559 ●.600 
.711 

TOWRE total ●.651 ●.633 ●.961 
■.962 

●.979 
■.989 

1 ●.621 ●.622 

Woodcock Facit ●.528 ●.586 ●.609 ●.599 ●.621 1 ●.996 
■.973 

Woodcock Rätt ●.526 ●.571 ●.610 ●.600 
.711 

●.622 ●.996 
■.973 

1 
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Normalhörande barn 

De normalhörande barnen uppvisade flera tydliga korrelationer. Resultaten på uppgifter inom 

ickeverbalt arbetsminne (Matrismönster) och fonologiskt arbetsminne (nonordsrepetition och 

seriell återgivning) uppvisade ett genomgående mönster av signifikanta korrelationer med 

lästesten. Nonordsrepetition (ord) och seriell återgivning (ord) var de enda kognitiva förmågor 

som visade en signifikant korrelation med samtliga lästest. Fonemsegmentering korrelerade 

med samtliga lästest utom ortografisk inlärning. Satsifyllnad korrelerade med samtliga 

uppgifter i TOWRE. Nonordsdiskrimination (poäng) korrelerade med ortografiska val, 

ortografisk inlärning och TOWRE nonord. Passiv ordmobilisering korrelerade med 

ortografiska val och ortografisk inlärning. 

Barn med hörselnedsättning 

Signifikanta korrelationer konstaterades mellan kategoribestämning (tid) och TOWRE (ord 

och totalt) samt mellan kategoribestämning (tid) och Woodcock. Inga signifikanta 

korrelationer mellan arbetsminnestesten och läsförmågan kunde konstateras. Med undantag 

för en signifikant korrelation mellan TOWRE (ord) och ortografisk inlärning samt mellan 

TOWRE (ord) och Woodcock (semantiskt och grammatiskt korrekt) uteblev de korrelationer 

mellan de olika lästesten som konstaterats hos normalhörande barn. 

 

Korrelationer mellan bakgrundsfaktorer och läsförmåga hos försöksgruppen 

 
Tabell 15. 
Korrelationer mellan bakgrundsfaktorer och läsförmåga för barnen med hörselnedsättning 
 
 Ortografiska 

Val 
Ortografisk 
Inlärning 

TOWRE 
Ord 

TOWRE 
Nonord 

TOWRE 
Totalt 

Woodcock 
Facit 

Woodcock 
Korrekt 

Ålder 
diagnos 

-.620 -.315 -.006 -.133 -.090 -.445 -.478 

Ålder 
hörapparat 

.616 .173 .515 .502 .511 .303 .293 

PTA bästa 
örat 

.198 -.135 .064 .033 .044 .361 .290 

PTA snitt 
Hö+Vä 

.169 .077 .294 .285 .291 .533 .521 

 
Korrelationer beräknades mellan prestationen på de olika läsuppgifterna och följande 

bakgrundsfaktorer: diagnosålder, ålder vid hjälpmedel, hörtröskel höger + vänster öra samt 

hörtröskel på det bästa örat. Inga signifikanta korrelationer konstaterades.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan kognitiva förmågor och 

läsförmåga hos barn med mild och måttlig hörselnedsättning. För att söka besvara frågan 

huruvida dessa barns läsande skiljer sig från normalhörande barns jämfördes läsförmåga och 

kognitiva förmågor med kontroller. Diskussionen inleds med kommentarer om skillnaderna 

på gruppnivå och per årskurs (och eventuella samband mellan dessa skillnader) och avslutas 

med kommentarer om redovisade korrelationsvärden. 

Jämförelser gruppvis och per årskurs (barn med hörselnedsättning med normalhörande) 

I gruppvisa jämförelser var barnen med hörselnedsättning signifikant sämre på samtliga 

lästest. Denna skillnad stödjer uppfattningen att försöksgruppen som grupp har en sämre 

läsförmåga än normalhörande barn (Davis 1986; Miller 2005). Skillnaden beträffande 

ortografiska val hade något lägre signifikansnivå (p<.05) än skillnaden för övriga uppgifter 

(p<.01). Den lägre signifikansen för skillnaden på denna uppgift kan tänkas spegla frånvaron 

av fonologisk komponent i uppgiften. Eftersom både fonologisk medvetenhet (Briscoe, 2001) 

och fonologiskt arbetsminne (Hansson, 2007) anses vara nedsatta vid hörselnedsättning 

förefaller det rimligt att fonologiskt belastande läsuppgifter utgör en större utmaning vid 

nedsatt hörsel. 

 

De gruppvisa jämförelserna visar också en signifikant sämre prestation (p<.01) på de 

uppgifter som belastar fonologiska loopen (FAM-uppgifter) och visuella loopen 

(matrismönster). Emedan den förra skillnaden var väntad för barnen med hörselnesättning är 

den senare mer förvånande. Betydelsen av fonologiskt arbetsminne för läsförmågan har ett 

starkt stöd i flera decenniers läsforskning (Catts & Kamhi, 2005) och en generellt sett sämre 

läsförmåga för barn med hörselnedsättning förefaller åtminstone till viss del kunna förklaras 

av sämre FAM. I försöket att hitta en förklaring till den låga prestation på uppgiften 

matrismönster hos barn med hörselnedsättning gjordes en ny sökning i olika databaser. I en 

studie av Cleary, Pisoni och Geers (2001) hade man, också mot förmodan, funnit att barn med 

cochleaimplantat presterade sämre än hörande på ett visuellt arbetsminnestest. Författarna 

föreslog att barnen kanske försökt använda sig av en verbal memoreringsstrategi trots allt. 

Upplägget av matrismönster borde göra detta svårt och den svaga prestationen hos barnen 

med hörselnedsättning på uppgiften förefaller svår att förklara. På uppgiften satsifyllnad och 

återgivning presterar samtliga barn med hörselnedsättning utom ett barn minst lika bra som 
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normalhörande barn. Uppgiften belastar framför allt centrala exekutiven och författaren har 

inte kunnat finna någon uppenbar förklaring till den bättre prestationen hos barn med 

hörselnedsättning på denna uppgift. Inga uppgifter om liknande fynd har heller funnits i den 

litteratursökning som gjorts. 

 

Bland uppgifterna som prövar fonologiska färdigheter gav nonordsdiskrimination och 

fonologiska färdigheter mer signifikanta skillnader (p<.01) mellan grupperna än 

fonemidentifikation (p<.05) och fonemsegmentering (ingen signifikans). Fonemsegmentering 

löser barnet genom att repetera ordet och räkna (kvarhållande i FAM och medveten 

bearbetning) och fonemidentifikation genom att leta efter ett på förhand givet fonem (top-

down processande). I nonordsdiskrimination vet inte barnet vilket fonem som kommer att 

avvika i det andra ordet (kvarhållning och bottom-up processande). På grund av 

försöksgruppens begränsade storlek bör försiktighet iakttas beträffande möjligheten att 

generalisera resultaten. Dessa pekar dock mot att det kan vara framför allt i den mer 

omedvetna och automatiserade fonologiska bearbetningen som barn med mild och måttlig 

hörselnedsättning skiljer sig från normalhörande. 

 

Bland uppgifterna som prövar lexikal access uppvisade endast wordspotting (poäng) en 

signifikant skillnad mellan grupperna. Uppgiften förutsätter en effektiv tillgång till det 

fonologiska lexikonet och är av utpräglad bottom-up karaktär. Denna skillnad mellan 

grupperna är intressant eftersom ordigenkänning förutsätter att barnet, när det avkodat en 

räcka bokstäver (till exempel k-l-o-c-k-a) måste hålla denna i FAM till dess att matchning 

med en i lexikon befintlig fonologisk representation gjorts. En sämre förmåga till sådan 

matchning (exempelvis på grund av en tänkbar underspecifierad fonologisk representation) 

borde rimligen öka belastningen på det fonologiska arbetsminnet hos barn med 

hörselnedsättning vid läsning.  

 

Barnen med hörselnedsättning presterade signifikant bättre (p<.05) på uppgiften 

blockmönster (icke-verbal kognition) vid jämförelse på gruppnivå med normalhörande. En 

minst lika bra prestation på denna uppgift konstaterades också inom tre av fyra årskurser 

bland barn med hörselnedsättning. Det spatiala tänkande som blocktestet prövar är starkt 

kopplat till högersidig hjärnaktivitet (Wechsler, 1991) och det höga resultatet på detta test 

kopplat till det lägre resultat som konstaterats på andra, verbalt inriktade uppgifter skulle 

kunna antyda en avvikande lateralisering hos dessa barn. Huruvida en tänkbar bristande 

vänsterdominans hos dessa barn skulle kunna vara en följd av hörselnedsättningen eller inte är 
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svårt att säga. Catts and Kamhi (2005) har gått igenom ett antal studier som undersökt hur 

skillnader i lateralisering relaterar till lässvårigheter. Den sammanlagda bilden pekar enligt 

dem på att individer med lässvårigheter har mindre vänsterdominant språkfunktion än 

individer utan lässvårigheter. Den ovanligt goda prestationen hos försöksgruppen på 

blocktestet är således inte oförenlig med deras generellt svagare läsnivå. Mer specifik 

forskning skulle dock behövas för att kunna etablera tydliga kopplingar mellan språklig 

lateralisering och läsförmåga hos barn med hörselnedsättning. 

Barn från försöksgruppen som läste på en nivå jämförbar med normalhörande och barn som 

inte gjorde det 

En mer detaljerad analys av läsförmågan bland barnen med hörselnedsättning visade dock 

tydliga individuella skillnader. Fyra av nio barn med hörselnedsättning i Åk 1-3 låg inom 1 

SD mot normalhörande på både Woodcock och TOWRE (se tabell 13). Fördelningen av dessa 

barn per årskurs var följande: Åk 1 (2 av 3 barn), Åk 2 (2 av 4 barn), Åk 3 (0 av 2 barn). Båda 

barnen i Åk 3 låg minst 1 SD under normalhörande barn på samtliga läsrelaterade uppgifter. 

Dessa två barn underpresterade även på de flesta arbetsminnesrelaterade test, men inte på 

icke-verbal kognition, där de presterade inom 1 SD mot normalhörande. Olika studier av 

språklig utveckling hos barn med hörselnedsättning (Gilbertson & Kamhi 1995, Briscoe et. al 

2001) pekar på att andra kognitiva förmågor än fonologisk bearbetning gör det möjligt för att 

kompensera för hörselnedsättningens konsekvenser. Hos barnen med hörselnedsättning i 

föreliggande studie verkade också prestationen på de arbetsminnesrelaterade testen vara 

avgörande för huruvida de hade en läsnivå jämförbar med hörande barn (den goda 

prestationen på satsifyllnad och nonordsrepetition fonem utmärkte också de duktiga läsarna). 

Beträffande fonologiska förmågor var de duktiga läsarna bättre på fonemidentifikation och 

nonordsdiskrimination än svaga läsare, men utöver detta verkade inte fonologiska förmågor 

vara avgörande för läsnivån hos barnen med hörselnedsättning. Resultaten i föreliggande 

studie är således i linje med uppfattningen att allmänkognitiva förmågor får större genomslag 

för språkförmågan hos barn med hörselnedsättning (Gilbertson & Kamhi 1995). Denna 

språkförmåga är i sig en viktig förutsättning för läsförståelse. 

 

De fyra barnen med bra läsförståelse låg samtliga inom 1 SD från normalhörande på 

uppgiften ortografiska val. Detta tolkas av författaren som ett utslag av en förmodad större 

läserfarenhet hos dessa barn. Uppfattningen att ett tillräckligt antal exponeringar för en 

bokstavssekvens krävs för att ortografisk avkodning skall komma igång (Catts & Kamhi 

2005; Høien & Lundberg, 1999) stödjer detta. 
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Att bara två av de fyra barnen som klarade sig bra på läsuppgifterna även låg inom 1 SD på 

uppgiften ortografisk inlärning kan ha att göra med att uppgiften, i enlighet med Shares 

(1999) synsätt faktiskt till stor del bygger på fonologisk bearbetningsförmåga. Detta i 

synnerhet som nyordsinlärningen ej skedde med något semantiskt stöd och barnet med 

utgångspunkt i ordets ljudbild (uppläsning av ordet) skulle återge ordet skriftligt. Nation et. al 

(2006) antyder också att ett språks ortografi borde ha en betydelse för i vilken utsträckning 

ortografisk inlärning kan stödja sig på fonologisk analys. Enligt resonemanget är det lättare att 

stödja sig på en fonologisk analys i ett språk med transparent ortografi, som finska än i ett 

språk med opak ortografi, som engelska, där överensstämmelsen mellan grafem och fonem är 

svag. Det svenska språket anses i detta hänseende ligga på en mellannivå vad gäller 

transparens och det borde vara möjligt att i viss utsträckning stödja sig på fonologisk analys 

vid ortografisk inlärning. 

Korrelationer mellan läsförmåga och kognitiva förmågor samt läsuppgifterna sinsemellan 

Det tydliga mönster av korrelationer mellan kognitiva förmågor och läsförmåga som 

konstaterats bland normalhörande barn tyder på en relativt homogen läsprofil hos denna grupp 

(tabell 14). De starkaste signifikanta korrelationerna hos normalhörande barn framkom mellan 

läsning och fonologiskt arbetsminne, vilket inte var förvånande, då fonologiskt arbetsminne 

anses vara en stark prediktor för läsförmåga. Även testet för visuellt arbetsminne 

(matrismönster) korrelerade med samtliga läsuppgifter. 

 

Bland barnen med hörselnedsättning konstaterades betydligt färre signifikanta korrelationer 

mellan kognitiva förmågor och läsförmåga. Detta tolkas som att ”lässtilen” var mer heterogen 

i denna grupp, men kan även delvis bero på gruppens mindre storlek. Konstaterade 

signifikanta korrelationer var ej desamma som för normalhörande barn (kategoribestämning 

tid med Woodcock och TOWRE (ord och totalt) å ena sidan; mellan TOWRE ord och 

Woodcock (semantisk och grammatiskt korrekt) å andra sidan. 

 

Den konstaterade skillnaden i korrelationsmönster mellan grupperna tolkas som ett stöd för att 

barn med hörselnedsättning läser på ett kvalitativt annorlunda sätt än normalhörande barn. 

Den starka negativa korrelationen mellan kategoribestämning (tid) och Woodcock (r = -.757 

för p<.05 och r = .822 för p<.01 beroende på rättningsmetod) hos barnen med 

hörselnedsättning pekar mot att hastigheten i semantisk bearbetning skulle kunna spela en 

större betydelse för läsförståelsen för denna grupp. Att dessa barn i högre grad förlitar sig på 

semantiskt processande är i linje med det Millers (1995) konstaterande att barn med 
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hörselnedsättning har sämre läsförståelse för semantiskt osannolika meningar. Den 

semantiska bearbetningen vid läsning är också associerad med aktivitet i den högra 

hjärnhemisfären (St George, Kutas, Martinez & Sereno, 1999). Den kognitiva profilen hos 

barnen med hörselnedsättning (svagare på fonologisk bearbetning och fonologiskt 

arbetsminne men starkare på blocktestet) pekar mot att en skillnad i lateralisering kan ligga 

bakom skillnader i sättet att läsa. 

Metoddiskussion 

Urval och generaliserbarhet 

Försöksgruppen inkluderade ett tvåspråkigt barn samt tre barn i förskoleklass, vilket innebar 

en breddning av de ursprungliga urvalskriterierna, som var tänkta att omfatta endast 

enspråkiga barn i årskurserna 1-3. De ursprungliga kriterierna hade, om de behållits, medfört 

en alltför liten försöksgrupp. Frånvaron av associerade nedsättningar (av betydelse för 

skolprestation) bedömdes utifrån barnens hörseljournaler och ingen speciell förtestning i syfte 

att bedöma detta genomfördes. Kamhi (1996) anser dock att faktorer associerade med 

språkstörning (nedsättningar i perceptuellt, kognitivt och språkligt processande) kan ha en 

tendens att uppträda gemensamt med hörselnedsättning. Frågan hur urvalet av barn till studier 

om barn med hörselnedsättning bör göras förefaller öppen för diskussion. Urvalskriteriernas 

betydelse för utfallet bör i alla fall understrykas, inte minst i ljuset av tidigare studiers 

skiftande resultat gällande läsförmågan hos barn med hörselnedsättning. 

Procedur 

Genomförandet av en pilotstudie medförde justeringar av sättet att ge testen. Dessa gjordes i 

syfte att så långt det var möjligt genomföra testen under samma förutsättningar som vid 

insamlandet av kontrolldata och tycks ha varit ändamålsenliga. Inga uppenbara skillnader i 

genomförande fanns att redovisa. 

 

Bearbetningen av data gjordes med utgångspunkt i befintlig tradition vid den institutionen där 

studien genomförts och med hänsyn till försöksgruppens storlek. Valet att jämföra individer i 

försöksgruppen med kontrollgruppen i standardavvikelser har använts tidigare (Asker-

Arnason et al., in press), men visade sig ge svårtolkad data i den aktuella studien. Det kan 

tänkas att det hade varit bättre att inte ta med förskolebarnen och enbart göra gruppvisa 

jämförelser. 
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Genomförandet av studien blottlade några svagheter beträffande standardiseringen av 

testförfarandet. Rättningen av uppgiften nonordsrepetition gav upphov till tveksamma fall, 

men efter diskussion med tidigare användare av testen ansågs dessa vara så pass få att de inte 

borde utgöra något problem. Avkodningsuppgiften TOWRE ansågs på ett tidigt stadium lida 

av svårigheten att etablera tydliga rättningskriterier, framför allt för nonordsdelen. Ett 

avkodningstest där barnet kryssar för rätt svar hade sannolikt varit att föredra. Tidsaspekter 

och frånvaron av kontrollvärden för ett sådant test gjorde det dock omöjligt att byta ut 

TOWRE. 

Material 

Studien i sin helhet bygger på en ganska omfattande uppsättning deltest. Dessa prövar ett brett 

spektra av för läsandet relevanta kognitiva förmågor, vilket ansågs passa studiens explorativa 

karaktär. Tillgången till nationellt och nyligen insamlad kontrolldata för samtliga uppgifter 

ansågs också vara en tillgång vid valet av testmaterial. En nackdel var dock uppgifternas 

totala omfattning och den belastning detta innebar för barnen, inte minst tidsmässigt. Trots att 

uppgifterna delades upp i två lika långa delar med minst en timmes paus emellan visade några 

av barnen tecken på minskad koncentration under testningen. Ordningen i vilken uppgifterna 

genomfördes var dock densamma som för kontrollgruppen. Båda grupper förefaller således ha 

utstått en likartad risk för trötthet mot slutet av testningens båda delar. 

Validitet och reliabilitet 
Flera av testen var relativt nya, och några frågor kring validitets- och reliabilitetsaspekter 

uppstod i samband med deras användning. Tolkningen av svarstid rätta svar på uppgifterna 

nonordsdiskrimination och kategorisering var svår att göra, då dessa beräknades på olika 

andelar rätta svar för de två grupperna. Uppgiften serial recall har använts tidigare i studier 

om läsning, men kopplingen till läsning är inte helt tydlig. Den teoretiska bakgrunden till 

testet ortografisk inlärning är ej heller helt tydlig, inte minst som förutsättningarna skiljer sig 

påtagligt i förhållande till verkliga förhållanden. Det bör dock påpekas att detta är ett problem 

som många andra läsrelaterade test också har. 

Slutsatser  

Föreliggande studie bygger på en liten försöksgrupp och studiens resultat bör således tolkas 

med försiktighet. De slutsatser som har dragits bör därför snarare tolkas som möjliga trender 

och potentiella uppslag till mer specifikt riktade undersökningar än som en tillförlitlig 

beskrivning av försöksgruppen. De få studier som finns beträffande läsandet hos barn med 

mild och måttlig hörselnedsättning har snarare undersökt hur barnen läser i förhållande till 
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olika egenskaper i texten, och få av resultaten i den aktuella studien kan därför jämföras med 

tidigare forskning. Jämförelsen av läsförmågan hos försöksgruppen i studien med kontroller i 

samma årskurs visade följande:1) Den undersökta gruppen hade som helhet en sämre 

läsförståelse än normalhörande kontroller. 2) Knappt hälften av barnen försöksgruppen (4 av 

9) hade en läsförståelse inom 1 SD från kontroller i samma årskurs. 3) Samtliga barn i 

försöksgruppen presterade bra på uppgiften som belastar centrala exekutiven (satsifyllnad), 

men de som hade bra läsförståelse hade även bättre fonologiskt arbetsminne, framför allt vad 

gäller nonordsrepetition. De hade även något bättre fonologiska färdigheter. Den begränsade 

storleken hos den undersökta gruppen begränsade möjligheten att uttala sig om betydelsen av 

andra bakomliggande förmågor för läsning i samband med nedsatt hörsel. 

Sammanfattningsvis pekar resultaten mot att fonologiska färdigheter är viktiga för 

läsinlärningen även hos barn med hörselnedsättning, men att de spelar en något mindre roll än 

för hörande barn. Arbetsminnesrelaterade förmågor förefaller också spela en viktig roll för 

möjligheten att kompensera för sämre fonologiska färdigheter vid hörselnedsättning. 

Läsförståelse kunde inte kopplas till någon av bakgrundsfaktorerna (hörtröskel, diagnosålder 

eller ålder för hörapparat) hos den undersökta gruppen. 

Framtida studier 

En upprepning av studien med en större försöksgrupp skulle öka möjligheten att identifiera 

vilka kognitiva faktorer som  möjliggör en åldersadekvat läsförståelse hos barn med mild och 

måttlig hörselnedsättning och vore därför av värde. Vilka faktorer som är viktigast för barnets 

läsförmåga skiftar under läsutvecklingens gång och det vore av intresse att förstå vilka skeden 

i läsutvecklingen som kan tänkas utgöra en speciell utmaning för barn med hörselnedsättning. 

En jämförande longitudinell studie med normalhörande barn av läsförmågan och relaterad 

kognition borde kunna ge värdefull information i detta hänseende. 
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 Hej! 
 
 Jag som skriver heter Fredrik Gustafsson och studerar sista terminen på 
logopedprogrammet vid Linköpings universitet. Under våren kommer jag att skriva 
magisteruppsats om läsinlärningen hos barn med mild och måttlig hörselnedsättning. Tidigare 
forskning tyder på att läsinlärningen hos dessa barn skiljer sig från normalhörande barns, men 
man har i nuläget liten kunskap om hur. Det övergripande syftet med min studie är att bättre 
förstå skillnaderna i läsinlärning och att denna kunskap i framtiden skall bidra till 
utformningen av pedagogiska insatser som bättre tar tillvara de specifika förutsättningarna 
hos barn med måttlig hörselnedsättning. Studien godkändes av en etisk grupp på 
logopedprogrammet under januari 2008 och handleds av professor Björn Lyxell vid 
Linköpings universitet. Kontaktperson på hörselvården vid Universitetssjukhuset i Linköping 
är Anette Lagergren. 
 Barnen som deltar kommer att testas beträffande läsförmåga, förmåga att skilja 
på och bearbeta språkljud, snabbhet i tillgång till ordförrådet samt visuell bearbetning. Vi 
kommer att söka efter möjliga samband mellan förmågan inom dessa områden och 
läsförmågan. Testningen sker på barnets skola och görs i 2 delar om ca 50 och 60 minuter. De 
flesta uppgifter genomförs via dator med mina instruktioner. Tidigare erfarenheter samt en 
pilotstudie som genomförts under februari har visat att barn vanligen finner uppgifterna roliga 
att genomföra. 
 Samtliga deltagare kodas vid testning och förblir därefter anonyma i 
resultathanteringen. Uppgifterna har tagits fram i forskningssyfte och är inte avsedda för 
planering av enskilda insatser, varför inga enskilda resultat kommer att lämnas ut. Studien 
kommer att presenteras våren 2008 på Hälsouniversitet i Linköping och därefter finnas 
tillgänglig elektroniskt för allmänheten på www.ep.liu.se Resultaten kan i framtiden komma 
att användas i vetenskapliga sammanhang. 
 Deltagandet är helt frivilligt och ni har möjlighet att när som helst och utan 
förklaring avbryta er medverkan. Oavsett om ni deltar eller inte kommer detta inte att ha 
någon inverkan på er fortsatta kontakt med hörselvården. 
 Jag kommer att kontakta er per telefon efter att ni mottagit detta brev. Ni får då 
möjlighet att ställa frågor till mig. I det fall ni är intresserade av att delta i studien kommer jag 
att behöva ert skriftliga medgivande. Jag kommer då också behöva kontakta barnets skola för 
att bestämma en lämplig tidpunkt för testningen. Ni är välkomna att höra av er till någon av 
personerna nedan om ni redan nu har några frågor. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
Ansvarig student: Handledare:  Kontaktperson US: 
      
Fredrik Gustafsson Professor Björn Lyxell Anette Lagergren 
Logopedprogrammet HU Linköpings Universitet / IBV Chef Hörselvården US 
fregu143@student.liu.se bjorn.lyxell@liu.se  anette.lagergren@lio.se 
tel. 013-100691 tel. 013-282106  tel. 013-221840 
tel. 070-4610019 



 

 
 

Samtycke till deltagande i studie och tillstånd till 
inhämtande av audiogram från hörselmottagning 
  
 
Jag har tagit del av ovanstående information beträffande studien om läsförmåga hos barn med 
mild och måttlig hörselnedsättning och godkänner att mitt barn deltar i studien, samt ger mitt 
tillstånd att audiogram och annan nödvändig information rörande hörselnedsättningen 
inhämtas från Universitetssjukhuset i Linköping. Jag är även införstådd med att barnets skola 
kommer att kontaktas för planering av testtillfället. 
 
Barnets namn: __________________________________ 
 
Födelsedatum: __________________________________ 
 
Nuvarande klass och skola:_________________________________ 
  
Klassföreståndare ____________________tel.___________ 
 
Rektor  ____________________tel.___________ 
 
Skolan ligger i: __________________________________ 
(Ort och Kommun) 
 
Vårdnadshavare 1 (textat): __________________________________ 
 
 underskrift: 
 
Vårdnadshavare 2 (textat): __________________________________ 
 
 underskrift: 
 
 
Vänligen skicka medgivandet samt bakgrundsinformation (sista sidan) till: 
 
Fredrik Gustafsson 
Drottninggatan 34B 
58227 Linköping 
 
Vänligen skicka skriftligt meddelande till barnets lärare om att ni gett tillstånd till att barnet 
deltar. (Använd gärna blanketten nedan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tillstånd till deltagande i studie om läsinlärning 
Information till lärare / klassföreståndare 
 
 
Jag tillåter att mitt barn _________________________ 
 
Klass  _________________________ 
 
deltar i den studie beträffande läsinlärning hos barn med mild och måttlig hörselnedsättning 
som Fredrik Gustafsson bedriver inom ramen för magisteruppsats på logopedprogrammet vid 
Linköpings universitet under våren 2008. 
 
Deltagande barn kommer att under skoltid och i skolans lokaler få genomföra olika 
läsrelaterade uppgifter, vilket kan medföra att barnet är borta från skolaktiviteter i ca två 
timmar den aktuella dagen. 
 
 
Vårdnadshavare 1 (textat): __________________________________ 
 
 underskrift: 
 
 
Vårdnadshavare 2 (textat): __________________________________ 
 
 underskrift: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bakgrundsinformation till studie om läsförmåga 
 
Barnets namn:______________________________ Går i klass _____________ 
 
Kön: M  /  K    (ringa in) Födelsedatum:________________________ 
  
Ålder då hörselnedsättningen diagnosticerades: (år och månader): __________ 
 
Hörselnedsättningens orsak, om känd:__________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Hjälpmedel: 
 
Vid vilken ålder sattes det in:________________ 
 
Typ:____________________________________ 
 
Hur mycket används hjälpmedlet ______________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Vilken typ av pedagogisk miljö har barnet vistats i tidigare (förskola, dagis)? 
Har den varit specialiserad? 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Insats i form av teckenspråk, tecknad svenska, ”cued speech” eller liknande och 
vid vilken ålder denna satts in: 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
  
Har barnet tagit del av speciella insatser utanför skolan ? 
Anpassning eller insatser i hemmet? 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 


