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Development of Cognitive Skills and Reading Ability in Children 

with Mild or Moderate Hearing Impairment 

in an One-Year Follow Up Perspective 
 

Abstract 
The capacity to process and to remember information is a basic condition for 

language ability and for coming reading ability. Reading ability is strongly connected 

to phonological awareness, receptive vocabulary knowledge and working memory 

capacity. In what way hearing impairment in children affects development of 

cognitive skills and later on reading ability is an area that has attracted minor attention 

for research.  

The aim with this study was to investigate changes in cognitive skills and reading 

ability in children with mild or moderate hearing impairment after one year of 

progress and furthermore if any connections between any increases of the abilities 

were to be found. Comparisons were made with results from age adequate normal 

hearing children. Moreover prosodic ability on word-level was tested this year. 

Eleven Swedish children aged 7:6-10:10 years participated in this study. To illustrate 

progress of the abilities mentioned the SIPS computer test battery and furthermore 

some manually given tests for reading and prosodic abilities were used. 

The results show a developmental trend for the children with hearing impairment 

on tests of working memory and reading comprehension. The least degree of 

development was found in the area of phonological skills. The children with hearing 

impairment showed in general the same capacity as normal hearing children on tests 

for the different abilities. In the area of working memory the children with hearing 

impairment had significant lower results on half of the tests than age adequate normal 

hearing children. Several strong connections were present for children with hearing 

impairment this year than last year, in-between cognitive skills and reading ability. 

Correlation appeared between age for insertion of hearing aid and test for decoding 

ability. Results on tests for prosodic ability reached ceiling effect. 

 

Key words: hearing, children and hearing impairment, working memory, phonology, 

processing capacity, reading ability, prosody 



 

 

 

Sammanfattning 

Förmåga att bearbeta och minnas information ligger till grund för språkförmåga och 

är en förutsättning för kommande läsutveckling. Läsförmåga är starkt sammankopplad 

med fonologisk medvetenhet, receptivt ordförråd och arbetsminneskapacitet. På vilket 

sätt hörselnedsättning hos barn påverkar utveckling av kognitiva färdigheter och 

sedermera läsförmåga är dock ett område som inte tilldragit sig något större 

forskningsintresse. 

Syftet med studien var att undersöka förändring av kognitiva färdigheter och 

läsförmåga hos barn med mild och måttlig hörselnedsättning under ett års tid, samt 

eventuella samband mellan förmågorna. Årets prestation jämfördes mot tidigare 

insamlat resultat från åldersmatchade normalhörande barn. Därutöver testades 

prosodisk förmåga på ordnivå. I studien deltog elva svenska barn i åldrarna 7:6-10:10 

år. För att belysa utveckling av nämnda förmågor användes dels det datorbaserade 

testbatteriet SIPS samt manuella tester. 

Resultaten visar en utvecklingstrend för gruppen barn med hörselnedsättning inom 

samtliga deltester som mätte arbetsminne och läsförståelse. Lägst grad av utveckling, 

där prestation låg i nivå med förra årets mätning, var inom fonologiska färdigheter. 

Vid jämförelse mellan grupperna presterade barnen med hörselnedsättning i allmänhet 

i nivå med åldersmatchade normalhörande barn inom de testade delområdena. Inom 

delområdet arbetsminne hade barnen med hörselnedsättning signifikant sämre resultat 

i hälften av deltesterna än de åldersmatchade normalhörande barnen. Barnen med 

hörselnedsättning hade år 2009 fler starka samband mellan deltester som mätte 

kognitiva färdigheter och läsförmåga, i jämförelse mot förra året. Samband fanns 

också mellan ålder för insättande av hörapparat och ett deltest som mätte 

avkodningsförmåga. Takeffekter fanns på tester av prosodisk förmåga på ordnivå för 

barnen med hörselnedsättning. 

 

Nyckelord: hörsel, barn med hörselnedsättning, arbetsminne, fonologi, 

processandekapacitet, läsförmåga, prosodi 
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Inledning 
Barn föds utan språk, men med förutsättningar att bilda representationer i minnet av 

ljud. Tillägnande av språk kan ske på olika sätt, men vanligast är via auditiv förmåga. 

Normal utveckling av hörsel har stor betydelse för impressiv och expressiv språklig 

utveckling och distinkt artikulationsförmåga. Barn lär sig tala och bygger upp språklig 

kunskap genom kommunikation med individer i sin omgivning. För barn med 

hörselnedsättning kan vissa ljud vara svåra att diskriminera vilket kan leda till att tal, 

som barn med hörselnedsättning uppfattar, lagrar och producerar är annorlunda mot 

normalhörande barns tal. Detta kan på olika sätt och i olika grad påverka 

språkutveckling och kognitiv utveckling, vilket i sin tur kan påverka läsförmåga. För 

god språkförmåga krävs kognitiva färdigheter såsom arbetsminnesprocessande. God 

läsutveckling fordrar både god språkförmåga och välfungerande kognitiva färdigheter 

då läsförmåga är starkt sammankopplad med fonologisk medvetenhet, receptivt 

ordförråd och arbetsminneskapacitet. Tidigare studier uppvisar en ojämn resultatbild 

gällande läsförmåga hos barn med hörselnedsättning, men med tendens till lägre 

prestation generellt av läsförmåga i förhållande till normalhörande barn. På vilket sätt 

hörselnedsättning hos barn påverkar kognitiv utveckling och sedermera läsförmåga är 

ett område som inte tilldragit sig något större forskningsintresse. Denna studie torde i 

viss mån kunna belysa hur utveckling av kognitiva färdigheter och läsförmåga kan se 

ut hos barn med mild och måttlig hörselnedsättning. 

 

Bakgrund 
Auditiv förmåga 

Människans förmåga att bygga upp impressivt språk för att kunna kommunicera med 

tal baseras på auditiv förmåga, det vill säga förmåga att uppfatta och urskilja språkljud 

(Elert, 2000). Mognad av auditiv förmåga sker främst under de första levnadsåren och 

fram till tonåren. Auditiva diskriminerings- och identifieringsfunktioner blir med ökad 

ålder automatiserade processer, som fordrar mindre medveten uppmärksamhet. 

Förmåga att tala bygger på språkutveckling som vanligen kommer av auditivt inlärda 

mönster av fonologi, prosodi och semantik, baserade på ordförråd, morfologi och 

syntax (Huttunen et al., 2007). 

Hörselorganets känslighet är stor och människan kan uppfatta ljud från 20 till 20- 

000 Hz (Elert, 2000; Kolb & Whishaw, 2006). Störst känslighet har örat för ljud som 
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ligger i området från 2 000 till 5 500 Hz (Engstrand, 2004), vilket är det 

frekvensområde som majoriteten språkljud har deltoner inom (Arlinger, 2007; Elert, 

2000; Engstrand, 2004). 

 

Hörselnedsättning 

En hörselnedsättning kan vara medfödd eller förvärvad (Roos & Fischbein, 2006; 

Willstedt-Svensson, Sahlén & Mäki-Torkko, 2008). Sensorineural hörselnedsättning 

är den vanligaste typen av bestående hörselnedsättning (Willstedt-Svensson et al., 

2008). Hörselskada ger förlust av känslighet i del av frekvensområdet, vilket försvårar 

identifiering av vissa ljud, då ledtrådar blir förstörda eller förvridna (Arlinger, 2007; 

Elert, 2000; Huttunen et al., 2007). 

Ett tonaudiogram åskådliggör individens hörtröskelvärden i frekvensområdet 125-

8 000 Hz (Arlinger et al., 2007a) och anges i dB HL (decibel hearing level) (Yost, 

2007). Medelvärde för hörtrösklar i det bästa örat anges ofta för några frekvenser 

(Arlinger, Jauhiainen, & Hartwig Jensen, 2007b). 

Hörselnedsättning kan delas in efter WHO:s fyrfrekvensmedelvärde i mild, 

måttlig, svår och grav. Mild hörselnedsättning innebär en försvagning med 20-40 dB, 

måttlig en försvagning med 41-60 dB, svår en försvagning med 61-80 dB och grav en 

försvagning över 80 dB (Arlinger et al., 2007b; Huttunen, 2000). Hörtekniska 

hjälpmedel kan i viss mån kompensera för hörselnedsättning vid olika frekvenser 

(Willstedt-Svensson et al., 2008). Hörselnedsättning kan medföra försenad 

språkutveckling och påverka talutvecklingen (Huttunen et al., 2007). 

Rudner, Foo, Sundewall-Thorén, Lunner och Rönnberg (2008) fann att individer 

med mild till måttlig hörselnedsättning, som var vana bärare av hörapparat, hade 

sämre fonologisk bearbetningsförmåga då inställning i hörapparat skiljde sig mot den 

vanliga eller då miljön var bullrig. Då inkommande talsignal och fonologisk 

representation lagrad i långtidsminnet inte stämde överens krävdes ökat engagemang 

av medvetna kognitiva färdigheter för ifyllnad av information för att uppnå förståelse. 

 

Kognitiv förmåga 

De kognitiva förmågorna ger individen möjlighet att tolka inkommande information 

från sinnena, minnas, lära in, lösa problem och använda språk (Bailey, Dunlosky & 



Kane, 2008; Bartfai, 2000; Eriksson, 2003). Kognitiva förmågor krävs för bearbetning 

av auditiva signaler från omgivningen, det vill säga för diskriminering, identifiering 

och tolkande av stimuli med hjälp av lagrade minnen. En oprecis talsignal ger en ökad 

belastning på kognitiva förmågor, då ifyllnad krävs av information som saknas 

(Huttunen et al., 2007). 

På vilket sätt hörselnedsättning påverkar kognitiva förmågor är ett tämligen 

outforskat område. Briscoe, Bishop och Fraizer Norbury (2001) undersökte i sin 

studie fonologiskt arbetsminnesprocessande kopplat till språk- samt läsförmåga hos 

barn med sensorineural hörselnedsättning. Resultaten visade att barnen med 

hörselnedsättning hade svårigheter att repetera nonord, det vill säga främmande 

ljudsekvenser, till följd av svårigheter att diskriminera talljud. Den nedsatta 

prestationen kunde även bero på att det fonologiska processandet blev överbelastat då 

nya främmande ljudsekvenser skulle hanteras av ett skadat auditivt system. 

 

Arbetsminne

Arbetsminnet är vår förmåga till att lagra och bearbeta information över kort tid 

(Baddeley, 2000, 2003; Eriksson, 2003; Fleischer, 2008; Nyman, 2000). Arbetsminnet 

är en nödvändig förutsättning för tolkande av språk, för beteendekontroll samt för 

framplockning ur och lagring av information i långtidsminnet (Bailey et al., 2008; 

Eriksson, 2003; Fleischer, 2008). Baddeley och Hitch (1974) presenterade en modell 

över arbetsminne som Baddeley (2000) senare utvecklade. Modellen (Figur 1) består 

av olika komponenter som samspelar. 
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Den centrala exekutiven har en överordnad funktion och till sin hjälp har den två 

separata slavsystem: den fonologiska loopen och det visuospatiala skissblocket. 

Centrala exekutiven ansvarar för planering och beslutsfattande, manipulerar och 

lagrar information, styr uppmärksamhet mot det centrala i arbetsminnesprocessandet 

för att nå mål med hjälp av strategier. Som länk mellan slavsystem och långtidsminne 

finns en episodisk buffert som tillfälligt lagrar olikkodad information i en 

multidimensionell kod. Fonologiska loopen håller verbal och akustisk information 

genom ett tillfälligt passivt lager och ett aktivt artikulatoriskt repetitionssystem. 

Ljudbaserade minnesspår försvagas under de få sekunder de hålls i lagret och om de 

inte förstärks genom upprepning i repetitionssystemet tynar de bort. Visuospatiala 

skissblocket hanterar visuella och spatiala komponenter och repeterar dessa i varsitt 

repetitionssystem (Baddeley, 2000). 

Språkprocessande blir med tiden en mer automatiserad process. Skada i 

fonologiska loopen eller i någon annan arbetsminneskomponent kan påverka 

utveckling av språkprocessandet (Baddeley, 2000). Kapacitet i exekutiva funktioner 

ger individuella skillnader i arbetsminnesförmåga, det vill säga att med medveten 

uppmärksamhet kunna hålla undan irrelevanta stimuli för utförande av handlingar mot 

ett mål med hjälp av strategier (Almqvist, 2000; Baddeley, 2003; Bailey et al., 2008; 

Naghavi & Nyberg, 2004; Packiam Alloway, Gathercole, Willis & Adams, 2004; St 

Clair-Thompson & Gathercole, 2006; Weems, Winder, Bunting & Reggia, 2009). 

  

Utveckling av arbetsminne 

Arbetsminneskapaciteten ökar i takt med stigande ålder (Gathercole, Pickering, 

Ambridge & Wearing, 2004). Fram till åtta års ålder använder barn den visuella 

koden för att repetera bildmaterial (Kemps, De Rammelaere & Desmet, 2000). 

Aktivering av fonologiska loopen för subvokal repetition sker i sjuårsåldern 

(Pickering, Gathercole & Peaker, 1998). Denna aktivering är viktig för läsförmåga 

(Hitch, Halliday, Schaafstal & Heffernan, 1991). Förmåga att växla uppmärksamhet 

mellan processande och repetition av minnesspår, det vill säga exekutiva funktioners 

förmåga till parallellt processande, inträffar i sjuårsåldern och effektivisering av 

förmågan sker i takt med stigande ålder (Barrouillet, Gavens, Vergauwe, Gaillard & 

Camos, 2009). Känslighet för hur snabbt minnesspår försvagas och tynar bort eller 

ersätts med ny information är individuell, men störst känslighet finns hos barn 
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(Portrat, Camos & Barrouillet, 2009). Barn från ungefär åtta års ålder kan repetera 

visuellt presenterat material i en fonologisk kod (Kemps et al., 2000). Sannolikt är det 

utveckling i den episodiska bufferten som gör det möjligt att koda visuell information 

verbalt (Smith, 2005). Från tioårsåldern tycks barn förlita sig på subvokal repetition 

även av bildmaterial (Ribaupierre & Bailleaux, 2000). 

Processandehastighet i arbetsminne och erfarenhet i att söka av långtidsminnet 

efter fonologisk information ökar med stigande ålder. Då ords fonologiska 

representationer försvagas i fonologiska loopen kan äldre barn söka i långtidsminnet 

efter information som behövs för att rekonstruera ord med hjälp av de spår som finns 

kvar (Kail, 1997). Gott fonologiskt minne främjar inlärning av nya ord och underlättar 

repetition av nonord (Baddeley, 2003). Fonologisk kapacitet, det vill säga att i 

arbetsminnet hålla och binda ihop ljud som bildar ord, är viktigt för läsuppgifter som 

avkodning och förståelse (Packiam et al., 2004; Smith, 2005). 

Gathercole, Briscoe, Thorn, Tiffany och ALSPAC Study Team (2008) undersökte 

barn mellan fem och åtta år med lågfungerande fonologiskt minne men i övrigt intakta 

kognitiva förmågor. Nedsatt fonologiskt minne begränsade tillägnande av ordförråd 

under tidiga skolår samt bidrog till nedsatt läsförståelse och stavning.  

Hansson, Sahlén och Mäki-Torkko (2007) testade fonologisk förmåga hos barn 

med mild och måttlig hörselnedsättning med nonordsrepetition. Testdeltagarna 

presterade signifikant lägre i jämförelse med normalhörande barn, vilket sannolikt 

berodde på perceptuell skada i kombination med svag fonologisk bearbetning. 

Jutras och Gagné (1999) undersökte kognitiv bearbetning av verbala och icke-

verbala stimuli hos sex- till sjuåriga barn och nio- till tioåriga barn med 

hörselnedsättning i jämförelse med åldersmatchade normalhörande barn. Gruppen 

med de yngre barnen med hörselnedsättning uppvisade större svårigheter med auditiv 

sekvensering, det vill säga att uppfatta verbala stimuli i kronologisk ordning, i 

jämförelse med den äldre gruppen barn med hörselnedsättning. Den äldre gruppen 

barn med hörselnedsättning presterade i nivå med de normalhörande barnen. 

Resultaten i studien visade att auditiv sekventiell organisering utvecklades i takt med 

stigande ålder, både hos barnen med hörselnedsättning och hos de normalhörande 

barnen. I uppgifter som var icke-verbala presterade den yngre gruppen barn med 

hörselnedsättning i nivå med de normalhörande barnen, emedan den äldre gruppen 
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barn med hörselnedsättning presterade med signifikant bättre resultat än de 

normalhörande barnen. 

I en studie av Hansson et al. (2007) testades barn med mild och måttlig 

hörselnedsättning (5:7–8:11 år) inom bland annat fonologisk förmåga i jämförelse 

med en kontrollgrupp (5:0–5:11 år). Nedsatt prestation fanns främst hos barn med 

hörselnedsättning i lägre åldrar. Dock förutsäger det inte att barn med 

hörselnedsättning uppnår bättre förmågor med ökande ålder, utan endast att de 

presterar sämre och har större svårigheter i yngre åldrar. 

Gilbertson och Kamhi (1995) undersökte skillnader i bland annat fonologiskt 

processande hos barn med mild och måttlig hörselnedsättning (medelålder 9:0 år) 

jämfört med normalhörande barn. Hälften av barnen med hörselnedsättning presterade 

på samma nivå som de normalhörande barnen. Den andra hälften av barnen presterade 

sämre på de flesta uppgifter som mätte språk, fonologiskt processande och inlärning 

av nya ord än vad den bättre gruppen barn med hörselnedsättning gjorde. Grad av 

hörselnedsättning var inte relaterat till grad av språk- eller ordinlärningssvårigheter. 

 

Fonologiska färdigheter 

Fonologiska färdigheter består både av förmåga till fonologiskt processande som 

ligger i arbetsminne och av fonologisk medvetenhet. Via språklig input, vanligen via 

hörseln, utvecklar barn kunskap om ljudstrukturer samt bygger upp ordförråd, som 

krävs för expressivt språk (Kiese-Himmel, 2008). I fonologisk medvetenhet ligger 

förmåga att identifiera språkljud i ord samt att kunna segmentera ord till fonem 

(Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Hansson, 2008). Barn utvecklar sin fonologiska 

förmåga främst mellan ett och ett halvt och fyra års ålder och det fonologiska 

systemet är oftast uppbyggt vid fem års ålder (Bjar, 2003). Väl utvecklad fonologisk 

medvetenhet och förmåga till fonologisk produktion krävs för att kunna producera 

nonord (Sahlén, Reuterskiöld-Wagner, Nettelbladt & Radeborg, 1999). Den 

fonologiska medvetenheten ligger senare till grund för och påverkar läsförmågan 

positivt men fonologisk medvetenhet kommer också av lästräning (Magnusson & 

Nauclér, 1993; Vellutino, Tunmer, Jaccard & Chen, 2007). Barn som tidigt får övning 

i fonologisk och språklig medvetenhet har gynnsamma förutsättningar för god läs- 

och skrivutveckling (Lipka & Siegel, 2007). 
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Briscoe et al. (2001) testade barn med mild och måttlig hörselnedsättning och fann 

att de presterade sämre inom fonemdiskrimination och nonordsdiskrimination jämfört 

med normalhörande barn. I studien framkom antagandet att auditiv skada kunde 

påverka fonologisk medvetenhet, men det behövde inte betyda påverkan på verbalt 

minne eller läs- och skrivförmåga. 

 

Lexikal aktivering 

Perception och produktion av meningsfullt tal sker genom igenkänning, aktivering 

och tillgänglighet till lexikalt lagrad semantisk och fonologisk information om ord 

(Schriefers, Meyer & Levelt, 1990). Lexikal aktivering för tillgång till ordets 

fonologiska form benämns lexikal access och mäts i hastighet och korrekthet av val 

(Johnson, Clark & Paivio, 1996). Med lexikal aktivering sker även åtkomst av ordets 

semantiska form, det vill säga för hur ordet relaterar till andra ord och kategorier 

(Schriefers et al., 1990), även kallat semantiskt beslutsfattande (Hällgren, Larsby, 

Lyxell & Arlinger, 2001). Semantisk kodning ger bättre inlagring i långtidsminnet än 

fonologisk kodning. Framplockning av många ord på en gång ur långtidsminnet, sker 

lättare om de kodas i seriella semantiska enheter (Campoy & Baddeley, 2008). Grad 

av snabbhet i lexikal access beror på effektivitet och korrekthet i kodning samt 

tolkning av fonologisk information i arbetsminnet (Gathercole & Baddeley, 1990). 

Långsam lexikal access kan bero på nedsatta (Seiger-Gardner & Schwartz, 2008) eller 

lägre antal lexikala representationer. Ju starkare länkarna är mellan semantisk och 

fonologisk information i lexikon desto snabbare är förmågan lexikal access (Gollan, 

Montoya, Fennema-Notestine & Morris, 2005). Med stigande ålder ökar 

automatisering i arbetsminnet, vilket ger snabbare processandehastighet och snabbare 

lexikal access (Seiger-Gardner & Schwartz, 2008). 

Hansson et al. (2007) fann att barn med mild och måttlig hörselnedsättning (5:7–

8:11 år) hade mycket goda resultat i lexikal access i jämförelse med normalhörande 

barn i uppgifter som gick ut på att snabbt benämna bilder (Hansson et al., 2007). Men 

i deltester inom lexikal access som mätte auditiva associationer, där deltagarna 

ombads att verbalt fylla i sista ordet i meningar med ökande svårighetsgrad, 

presterade barnen med hörselnedsättning sämre än de normalhörande barnen. 
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Språklig förmåga 

Fonologisk medvetenhet och lexikal aktivering är två viktiga förmågor som krävs för 

språklig förmåga. Barn lär sig och utvecklar sitt språk i samspel med sin omgivning 

(Bjar, 2003; Kiese-Himmel, 2008; Strömqvist, 2008). Barn går under sitt första 

levnadsår igenom olika utvecklingsstadier som bidrar till språkinlärningen, bland 

annat begreppsutveckling, objektspermamens samt att kunna dela uppmärksamhet 

med en vuxen. Till en början lärs ord in som lexikala enheter men senare utvecklas 

förmåga att segmentera ord. Vid ungefär ett och ett halvt års ålder inträffar en period 

med stor expansion av ordförrådet, kallat ordförrådsspurten (Strömqvist, 2008). Barn 

lär sig nya ord och bygger upp sitt ordförråd genom att koppla ett ljudmönster 

(fonologisk representation) med en betydelse av ordet (semantisk representation) 

(Bishop, 2005). Ordförrådet ökar i omfång då barn lär sig läsa och kommer i kontakt 

med nya ord (Bishop, 2005). Skolbarns ordförråd växer med cirka 3 000 nya ord per 

år (Huttunen et al., 2007). Under skolåren påverkar läs- och skrivutvecklingen barns 

tal- och språkutveckling positivt (Strömqvist, 2008). Även arbetsminneskapacitet 

fyller en viktig funktion för språklig förmåga. Förmåga att fonologist repetera 

information i arbetsminnet har visat sig vara en viktig komponent för språkutveckling 

(Archibald & Gathercole, 2007). 

Kiese-Himmel (2008) fann i sin studie att barn med hörselnedsättning hade färre 

ord i ordförrådet än jämnåriga normalhörande barn. Om hörselnedsättningen var mild 

och/eller upptäcktes tidigt kunde ordförrådet motsvara normalhörande barns. 

Hansson et al. (2007) testade olika språkliga färdigheter hos barn med mild och 

måttlig hörselnedsättning (5:6–9:0 år). I tester som mätte expressiv fonologi nådde 

nästan samtliga deltagare takeffekt. 

 

Läsförmåga 

Barn utvecklar långt innan skolstart språkliga kompetenser som är av stor betydelse 

för tidig läs- och skrivutveckling, främst fonologisk medvetenhet, arbetsminne, 

ordförråd och snabb automatiserad namngivning (liknande lexikal access, förf. anm.). 

Andra förutsättningar för god läsförmåga är motivation, läsvanor (Samuelsson, 2006) 

perceptuella förutsättningar och uppmärksamhet (Adams, 2001; Fridolfsson, 2008). I 

läsprocessen passerar barnet den logografiska, alfabetiska och ortografiska nivån. 

Läsaren befinner sig vanligen på alfabetisk läsnivå under det första skolåret, för att 
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sedermera utveckla en alltmer automatiserad läsning (Fridolfsson, 2008). För mer 

information kring tidiga lässtadier, se Gustafsson (2008). 

En teori över läsförmåga är The simple view of reading (Gough & Tunmer, 1986; 

Hoover & Gough, 1990) som förklaras med formeln Läsning=avkodning x förståelse. 

Läsning är produkten av automatiserad avkodning och språkförståelse som måste 

finnas i kombination för att läsaren ska kunna uppnå god läsförmåga (Gough & 

Tunmer, 1986). 

En modell som beskriver barns läsutveckling genom förbindelser med kognitiva 

färdigheter är Convergent Skills Model of Reading Development (Vellutino et al., 

2007). För god läsutveckling krävs förbindelse och samspel mellan en rad 

komponenter: läsförståelse, kontextfri ordidentifikation, språkförståelse, fonologisk 

samt visuell kodning, visuell analys, fonologisk medvetenhet och avkodning, 

stavning, semantisk och syntaktisk kunskap. Modellen visar komplexiteten vid 

läsutveckling, då samverkan sker mellan komponenterna, i olika hög grad, beroende 

på var i läsutvecklingen läsaren befinner sig. Fonologisk medvetenhet förmodas 

påverka lässkicklighet genom direkt samverkan med stavning och fonologisk 

avkodning (Vellutino et al., 2007). 

Caretti, Borella, Cornoldi och De Beni (2009) fann att uppgifter inom arbetsminne 

som krävde kontroll av uppmärksamhet och verbalt informationsprocessande var 

lämpade att använda för att urskilja deltagare med god och mindre god läsförståelse. 

Briscoe et al. (2001) testade bland annat läsförmåga hos barn med mild och 

måttlig hörselnedsättning. Resultat visade att i tester som mätte läsförståelse och 

avkodning av ord och nonord fanns inga skillnader i prestation mellan barn med 

hörselnedsättning och normalhörande barn. 

Motsatta resultat fanns i en studie av Hansson, Forsberg, Löfqvist, Mäki-Torkko 

och Sahlén (2004). I studien mättes läshastighet av ord och inlärning av främmande 

ord hos barn med mild och måttlig hörselnedsättning (9:1–13:3 år). Resultaten visade 

att barnen med hörselnedsättning presterade lägre än kontrollgruppen med 

normalhörande åldersmatchade barn. 

Studier kring barn med hörselnedsättning och läsrelaterade tester visar således på 

en ojämn resultatbild. 
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Prosodiska mönster 

Utan prosodi, som räknas som en fonologisk förmåga, blir det inget nyanserat språk. 

Språk består av en ansenlig mängd språkljud som organiseras genom fonologi. För att 

uppnå språkstruktur krävs fonotax, där språkljud kombineras till stavelser, ord och 

fraser (Ahlsén & Nettelbladt, 2008). Språkljud i tal kan både särskiljas och urskiljas 

genom användande av de prosodiska egenskaperna tryckstyrka, tonhöjd och rytm 

(Bruce, 1998; Elert, 2000; Samuelsson, Scocco & Nettelbladt, 2003). På ordnivå 

används egenskaperna kvantitet, betoning och accent för att markera 

betydelseskillnader mellan ord. Produktion av talspråk utan prosodi skulle ge en 

monoton melodi, ett oföränderligt taltempo samt jämn röststyrka och röstkvalitet 

(Bruce, 1998). 

 

Kvantitet 

I svenskan har alla vokalfonem varsin kort och lång allofon och därmed uppstår 

längdskillnader. Ett exempel är orden bakar-backar, där skillnad i tolkning av ordet 

beror på längdskillnad i vokalljuden (Engstrand, 2007). Ett annat begrepp för 

kvantitet är vokallängd (Andersson, Clifford & Fransson, 1982). 

 

Betoning 

Med olika betoning kan betydelseskillnader mellan ord med samma sekvens av 

ljudsegment signaleras (Lindblom, 2008). Tryckaccent, som inbegriper betoning av en 

stavelse i ett ord, brukar delas in i tidig respektive sen ordbetoning i flerstaviga ord 

(Engstrand, 2004). Ett exempel är ’banan-ba’nan, där ’banan har tidig betoning och 

ba’nan har sen betoning (Andersson et al., 1982). Ord påverkas både av 

betoningsplacering och den förändrade kvalitet som vokaler och konsonanter därmed 

får (Bruce, 1998). 

 

Accent 

Ord med samma ljudsegment, betoning och kvantitet kan i svenskan skiljas åt med 

ordaccent (Elert, 2000; Engstrand, 2004). I svenskan finns två ordaccenter, accent 1 

(akut accent ´) och accent 2 (grav accent `) (Lindblom, 2008). Ett exempel på de olika 

accenterna är i orden stégen (när man går) och stègen (som man klättrar på) (Elert, 

2000; Engstrand, 2004). Skillnad mellan accenterna återfinns i tonhöjdsförloppet och 
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betecknas ofta som tonala aspekter (Engstrand, 2004). Ordaccenter förekommer 

endast i huvudbetonade stavelser och inte i obetonade eller bibetonade stavelser 

(Lindblom, 2008). I svenska ord förutsäger vanligtvis ordens morfologi vilka ord som 

får akut eller grav accent. Akut accent får exempelvis enstaviga ord. Grav accent får 

exempelvis sammansättningar (med en huvud- och bibetoning) (Engstrand, 2004). 

 

Tidigare studier av prosodiska mönster 

Lindfield, Wingfield och Goodglass (1999) fann i sin studie av unga vuxna att längd 

och betoningsmönster, hade en betydande roll för igenkänning av talade ord. Att ords 

prosodiska mönster fanns lagrat i lexikon tillsammans med segmentell information 

var viktigt både för perceptuell analys för igenkänning av talade ord och för 

produktion av tal. 

Samuelsson och Nettelbladt (2004) undersökte prosodiska mönster hos barn med 

språkstörning (4:4-10:0 år, medelålder 5:11 år) i jämförelse med åldersmatchade 

kontrollbarn. Bäst prestation fanns på test för vokallängd där medelvärdespoängen var 

3,9 av 4 möjliga. Något lägre poäng fanns inom testet för ordaccent, där vissa 

svårigheter ändå kunde urskiljas. Resultaten för de tre deltesterna visade dock mycket 

höga poäng hos kontrollgruppen på tester för vokallängd, tryckaccent och ordaccent, 

med prestation över 90 % rätt. 

 

Föregående års studie 

Gustafsson (2008) fann i sin studie att barnen med hörselnedsättning presterade 

signifikant lägre på nästan alla deltester inom arbetsminne, fonologiska färdigheter 

samt läsförståelse och avkodning (läsförmåga) i jämförelse med de normalhörande 

barnen. Barnen med hörselnedsättning presterade signifikant bättre än de 

normalhörande barnen inom icke-verbal kognition och semantisk bearbetning. På 

deltester inom lexikal access presterade barnen med hörselnedsättning i nivå med de 

normalhörande barnen. Hos barnen med hörselnedsättning fanns inga signifikanta 

korrelationer mellan arbetsminne och läsförmåga eller mellan bakgrundsvariabler och 

läsförmåga. Arbetsminnesrelaterade deltester visade sig i studien främst kunna 

predicera grad av läsförmåga både för barnen med hörselnedsättning och för de 

normalhörande barnen. Få korrelationer mellan fonologiska färdigheter och läsning 
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uppmättes både för barnen med hörselnedsättning och de normalhörande barnen. 

Fonologiska färdigheter kunde därmed i lägre utsträckning predicera läsförmåga. 

Med Gustafssons (2008) fynd som bas, valde författarna att i denna studie belysa 

förändring av nämnda förmågor hos barnen med hörselnedsättning efter ett års tid. Då 

en hörselnedsättning ger annorlunda ljuduppfattning skulle även talets prosodi kunna 

bli påverkad. Författarna valde därför att dessutom undersöka prosodiska mönster hos 

barnen med hörselnedsättning. 

 

Syfte 
Det övergripande syftet med studien var att undersöka utveckling av kognitiva 

färdigheter och läsförmåga hos barn med mild och måttlig hörselnedsättning i ett 

ettårsperspektiv. I denna studie testades också prosodi på ordnivå. 

• Hur har kognitiva färdigheter och läsförmåga utvecklats för testgruppen under ett 

års tid? 

• Hur presterar testgruppen inom kognitiva färdigheter och läsförmåga 2009, i 

jämförelse med en åldersmatchad jämförelsegrupp? 

• Finns något samband mellan kognitiva färdigheter och läsförmåga för 

testgruppen? Skiljer sig eventuellt samband åt mellan testgrupp och 

jämförelsegrupp? 

• Finns något samband mellan ålder för diagnos, ålder för insättande av hörapparat, 

användande av TSS eller perifer hörselnedsättning och läsförmåga för 

testgruppen? 

• Hur ser prosodisk förmåga på ordnivå ut för testgruppen? 

 

Metod 
Urval 

Testgrupp 

Studiens testgrupp bestod av samma deltagare som i föregående års studie 

(Gustafsson, 2008). År 2008 rekryterades deltagarna via Hörselvården, Linköpings 

universitetssjukhus. Inklusionskriterier för deltagande var: år i skolundervisning, grad 

av hörselnedsättning samt frånvaro av diagnos för någon form av nedsättning som 

kunde vara av betydelse för skolprestation. Tolv barn ingick i testgruppen. 
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I denna studie ingick elva barn i testgruppen. Könsfördelningen var tre flickor och 

åtta pojkar. Deltagarnas ålder vid testgenomförandet var 7:6–10:10 år (medelålder 8:7 

år). I tonaudiogrammet (luftledning) fanns medelvärde av hörtröskelvärde för höger 

och vänster öra vid frekvenserna 500, 1000, 2000 samt 4000 Hz. Medel av 

hörtröskelvärden räknades ut för varje deltagare samt för gruppen. Hörselnivån för 

deltagarna i testgruppen låg från 22-56 dB HL enligt tonaudiogrammen (medel 39 dB 

HL). Ålder för diagnos av hörselnedsättning var från 0:0-6:0 år (medelålder 3:9 år). 

Två barn använde en hörapparat, de övriga använde två hörapparater. Insättande av 

hörapparat hade skett mellan 2:0 och 8:4 års ålder (medelålder 5:2 år). Inget barn hade 

gått på specialiserad förskola och inget barn använde tecken som stöd (TSS) eller 

teckenspråk i sin vardag. I Tabell 1 visas nämnda bakgrundsvariabler för testgruppen. 

 

Tabell 1 

Bakgrundsvariabler för testgruppen 
Skolår Ålder Medel 

hörtröskelvärden 
Ålder 

diagnos 
Ålder 

hörapparat 
Använder 

TSS 
1 7:7 22 4:6 4:8 Nej 
1 7:8 45,5 3:0 3:0 Nej 
1 7:9 46 0:0 2:0 Nej 
2 7:6 25 4:7 5:0 Nej 
2 8:7 32 6:0 6:0 Nej 
2 8:7 37,5 5:6 7:0 Nej 
3 9:3 34 5:2 5:5 Nej 
3 9:11 44,5 0:0 8:4 Nej 
3 9:11 56 5:0 5:0 Nej 
3 10:2 52 5:0 6:0 Nej 
4 10:10 34,5 4:0 4:0 Nej 

 

Bakgrundsvariabler inhämtades från frågeformulär (Bilaga 4) som barnens 

vårdnadshavare fyllt i. Tonaudiogram inhämtades från Hörselvården i april 2009, efter 

godkännande från vårdnadshavare (Bilaga 2). 

 

Jämförelsegrupp 

Studiens jämförelsevärden erhölls från en tidigare utförd studie (Wass et al., 2008). 

Värdena var från år 2007 och ett åldersmatchat urval av individer gjordes mot 

testgruppen i föreliggande studie. Jämförelsegruppen bestod av 46 normalhörande 

barn i årskurs 1-3, i åldrarna 7:3–10:4 år (medelålder 8:9 år). Könsfördelningen var 24 

flickor och 22 pojkar. 
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Rekrytering av testgrupp 

Via administratören på logopedutbildningen, Institutionen för Klinisk och 

Experimentell Medicin (IKE), Linköpings hälsouniversitet, erhölls arkiverat material 

för testgruppen. Personal på Hörselvården, Linköpings universitetssjukhus, 

kontaktade vårdnadshavare till barnen i testgruppen via telefon, för muntligt 

godkännande till utskick av informationsbrev (Bilaga 1-4). Då informationsbrev 

skickats ut kontaktade författarna vårdnadshavare för att besvara frågor. Ett barn 

avböjde deltagande på egen begäran. Ett skriftligt medgivande (Bilaga 2) 

undertecknades av barn och vårdnadshavare för deltagande i studien och detta 

returnerades. Vårdnadshavare fick lämna ett godkännande till klasslärare (Bilaga 3) 

gällande barnets deltagande i testning. Författarna kontaktade respektive barns 

klasslärare och rektor via telefon för information och fastställande av lämpligt datum 

och tid för testning. 

 

Pilottest 

I januari 2009 genomfördes pilottest på fyra barn i åldrarna åtta till elva år. 

Testledarna testade två barn vardera. Barnen rekryterades genom bekvämlighetsurval. 

Pilottestningen bidrog till praktisk kunskap kring material och instruktionsgivning 

samt uppfattning om tidsåtgång. Pilottestning av barn med hörselnedsättning var inte 

genomförbart. Frågor som uppkom kring testerna diskuterades med Doktorand Malin 

Wass, vid Linköpings universitet, som samlat in material för den jämförelsegrupp 

som användes i denna studie. 

 

Undersökningsprocedur 

Testningsförfarande 

Testning genomfördes av författarna under mars månad år 2009. Enskilt rum bokades 

på respektive skola för testgenomförande. Barnen lånades under tre timmar. 

Testningen delades upp i två pass, som vardera tog cirka en timme. En lång paus togs 

emellan passen och därutöver togs kortare pauser utefter deltagarnas individuella 

behov. Barnen delades upp mellan testledarna, som utförde testningarna. Innan start 

av testning kontrollerade respektive testledare att barnen hade sin/sina 

hörapparat/hörapparater i örat/öronen samt att den/de var påslagna. Respektive 



 

 

15

testledare försäkrade sig genom ett inledande samtal att barnet ifråga uppfattade tal i 

vanlig samtalston. Muntliga instruktioner och övningsuppgifter gavs inför varje 

deltest. Testernas inbördes ordning var lika för alla barn och följde samma ordning 

som föregående år. Svar gavs antingen verbalt, genom tryck på mellanslagstangent på 

datorn alternativt musklick, genom pekning, genom skapande av bild eller i form av 

skrift. Uppmuntran i form av frukt och/eller godis gavs och barnen fick en liten gåva 

som tack för medverkan. 

Tio deltester utfördes med ett svenskt datorbaserat testbatteri kallat SIPS (Sound 

Information Processing System) (Wass et al., 2008). SIPS mäter de kognitiva 

förmågorna arbetsminne, fonologisk förmåga och lexikala färdigheter. Elva deltester 

gavs manuellt. Testerna Nonordsrepetition, Seriell återgivning av nonord II samt de 

tre prosoditesterna spelades in med hjälp av en digital inspelare av märket Marantz 

Professional, solid state recorder PMD660. 

SIPS utfördes på en bärbar dator av märket HP Pavilion ze2000, med inkopplad 

mus samt externa högtalare av märket Logitech, 230 V, 50 Hz. Högtalarna placerades 

på varsin sida om datorn, rakt framför barnet, med en ljudnivå som anpassades till 

barnens enskilda behov. Ljudvolymen motsvarade den ljudnivå som samtal mellan 

barn samt testledare fördes under. 

 

Testmaterial 

Testmaterialet bestod av samma deltester som föregående år för att belysa barnens 

utveckling av kognitiva färdigheter samt läsförmåga. I denna studie tillkom även 

testmaterial för att undersöka prosodiska mönster. Antalet deltester i studien var redan 

omfattande och det var nödvändigt att begränsa antalet tester för prosodi, som därmed 

kom att omfatta prosodi på ordnivå. Val av testmaterial skedde i samråd med leg. 

Logoped Christina Samuelsson. 

Samuelsson och Nettelbladt (2004) har tidigare sammanställt ett 

undersökningsmaterial som använts i forskningssyfte för att undersöka produktion av 

prosodi. Materialet bestod av tolv delar, för testning av barns prosodiska förmåga på 

ord-, fras- och/eller diskursnivå. I föreliggande studie användes delarna 4, 5 och 7. 

Materialet i de tre delarna innehöll bilder som gav ledtrådar om vilka ord som 

eftersöktes. 
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Blockmönster ur WISC-III (Wechsler, 1991) genomfördes för att utesluta allmän 

utvecklingsförsening. 

Nedan följer en beskrivning av de deltester som användes i studien. 

 

Arbetsminne  

Nonordsrepetition i SIPS (Reuterskiöld-Wagner, Sahlén, & Nyman, 2005). Testade: 

fonologiskt arbetsminne. Tillvägagångssätt: verbal repetition av nonord med ökande 

svårighetsgrad. Maxpoäng: 24 (ord) samt 120 (konsonantfonem). 

Seriell återgivning av nonord II i SIPS (Nimmo & Roodenrys, 2004). Testade: 

fonologiskt arbetsminne utan stöd från långtidsminne. Tillvägagångssätt: repetition av 

nonordsserier med ökande svårighetsgrad från två till fem ord. Maxpoäng: 42 (ord) 

samt 84 (konsonantfonem). 

Satsifyllnad och återgivning i SIPS (Towse, Hitch & Hutton, 1998). Testade: 

komplext arbetsminne via verbal språklig information (förmåga att parallellt lagra och 

bearbeta information). Tillvägagångssätt: två till fyra meningar lästes upp och barnet 

ombads verbalt fylla i lämpligt ord sist i varje mening. Orden skulle samtidigt 

memoreras för att på efterfrågan kunna återges verbalt. Maxpoäng: 18. 

Matrismönster i SIPS (Della Sala, Gray, Baddeley, Allamano & Wilson, 1999). 

Testade: visuospatialt arbetsminne. Tillvägagångssätt: rutsystem där inledningsvis en 

och med ökande svårighetsgrad upp till åtta rutor ett ögonblick bytte färg. Barnet 

ombads memorera rutorna föra att sedan kunna ange aktuella rutor. Maxpoäng: 8. 

 

Fonologiska färdigheter 

Nonordsdiskrimination i SIPS (Reuterskiöld-Wagner et al., 2005). Testade: 

fonologisk diskrimination via sensorisk-perceptuell förmåga och tillfällig fonologisk 

lagring med tyngdpunkt på perceptuell förmåga. Maxpoäng: 8. 

Fonemidentifikation i SIPS (Wass et al., 2008). Testade: fonemisk medvetenhet. 

Tillvägagångssätt: bedömning om givet fonem fanns i uppläst nonord. Maxpoäng: 5. 

Fonemsegmentering i SIPS (Wass et al., 2008). Testade: fonologisk bearbetning. 

Tillvägagångssätt: tangenttryck motsvarande antal fonem i ett ord. Maxpoäng: 9. 

Fonologiska representationer (Wass et al., 2009). Testade: fonologisk 

representationer. Tillvägagångssätt: en bild visades på målordet. Barnet ombads 
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identifiera bilden och därefter ange vilket av fem upplästa ord som exakt motsvarade 

målordet och vilka ord som hade utbytta fonem. Maxpoäng: 18. 

Orddiskrimination (Wass et al., 2009). Testet är en kompletteringsuppgift till 

Fonologiska representationer och resultatet sammanfördes med resultat på 

Fonologiska representationer. Testade: förmåga att diskriminera ord. 

FONEMTEST (Hellquist, 1995). Kortversionen tillämpades. Testade: expressiv 

fonologi, i enskilda fonem och i konsonantkombinationer. Gav även en uppskattning 

om ordförråd. Tillvägagångssätt: bilder visades och barnet ombads benämna dessa. 

Maxpoäng: 72 (ord) samt 208 (konsonatfonem). 

 

Lexikal access 

Passiv Ordmobilisering i SIPS (Johnson et al., 1996). Testade: impressiv fonologisk 

och semantisk representation. Tillvägagångssätt: matchning mellan ett uppläst ord och 

en av fyra bilder. Maxpoäng: 9. Maxpoäng: 9. 

Wordspotting i SIPS (Cutler, 1997). Testade: fonologiska representationer i 

lexikon samt lexikal access. Tillvägagångssätt: auditiv identifiering av ett riktigt ord 

bland fyra nonord. Maxpoäng: 9. 

 

Semantiskt beslutsfattande 

Kategoribestämning i SIPS (Wass et al., 2008). Testade: semantisk färdighet. 

Tillvägagångssätt: identifiering av ord tillhörandes en viss semantisk kategori. 

Maxpoäng: 30. 

 

Icke-verbal kognition 

Blockmönster ur WISC-III (Wechsler, 1991). Testade: spatialt tänkande och 

organisation samt i viss mån visuomotorisk koordination. Tillvägagångssätt: kuber 

med olikfärgade och olikmönstrade sidor skulle återskapas efter ett givet mönster. 

Maxpoäng: 69. 
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Läsförmåga 

Woodcock reading mastery test (Woodcock, 1998). Testade: läsförståelse på menings- 

och textnivå. Tillvägagångssätt: högläsning av texter med ökande svårighetsgrad, där 

ett ord saknades, och barnet ombads producera lämpligt ord. Maxpoäng: 68. 

TOWRE - Test of Word Reading Efficiency (Torgesen, Wagner & Rashotte, 1999). 

Testade: avkodninghastighet och lässtrategi (fonologisk och ortografisk). 

Tillvägagångssätt: Högläsning av ord- och nonordslistor med tidsmarginal på 45 

sekunder per lista. Maxpoäng: 208 (ord), 126 (nonord) och 334 (totalt). 

Ortografisk inlärning (Nation, Angell & Castles, 2006). Testade: förmåga till 

ortografisk nyordsinlärning utan semantiskt stöd. Tillvägagångssätt: högläsning av 

sex ord per hög, tre ord och tre nonord (samma nonord). Tre högar lästes, varpå barnet 

ombads skriva dessa tre nonord. Maxpoäng: 15. 

Ortografiska val (Nation et al., 2006). Testade: förmåga till ortografisk avkodning 

(förmåga att skilja ut riktiga ord från pseudohomofoner). Tillvägagångssätt: barnet 

ombads peka ut det korrekt stavade ordet utifrån två alternativ per ord. Maxpoäng: 40. 

 

Prosodi på ordnivå 

Vokallängd (deltest 4). Testade: förmåga att producera ord med varierande 

vokallängd. Tillvägagångssätt: ledande frågor med tillhörande bilder angavs av 

testledare, exempelvis ”Vad är det här för fågel?” och ”Vad gör bilarna?” där barnet 

uppmanades att muntligt svara kråka-krocka (Andersson et al., 1982). Maxpoäng: 4 

(Samuelsson & Nettelbladt, 2004). 

Tryckaccent (deltest 5). Testade: förmåga att producera skillnad mellan tidig och 

sen betoning i ord samt betoning i en- och flerstaviga ord med sen betoning 

(Andersson et al., 1982). Tillvägagångssätt: ledande frågor gavs och barnet skulle 

producera exempelvis kaffe-café som visades på bilder. Maxpoäng: 6 (Samuelsson & 

Nettelbladt, 2004). 

Ordaccent (deltest 7). Testade: förmåga att producera skillnad på ordaccenter. Två 

delar. Tillvägagångssätt första delen: ledande frågor med till bilder där barnet ombads 

svara exempelvis sova-sover (Hansson, Nettelbladt & Leonard, 2000). 

Tillvägagångssätt andra delen: ledande frågor till bilder där barnet ombads svara 

exempelvis ”stegen” (fotsteg) och ”stegen” (att klättra på) (Andersson et al., 1982). 

Maxpoäng: 9 (Samuelsson & Nettelbladt, 2004). 
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Analysmetod 

Resultat på deltester utförda i SIPS, det vill säga poäng eller tid angett i millisekunder, 

analyserades i Excel. För att säkerställa reliabiliteten för deltester där verbal respons 

krävdes utförde författarna varsin ortografisk eller fonetisk transkription av 

ljudinspelningarna, som sedan jämfördes för att uppnå konsensus. Poängsättning 

utfördes enligt testernas rättningsmallar. 

Statistiska beräkningar av insamlad data utfördes med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences®) för Windows 

version 16.0. Beräkningar med beroende t-test gjordes för att uppskatta testgruppens 

utveckling från år 2008 till 2009, inom varje delområde (arbetsminne, fonologiska 

färdigheter, lexikal access, semantiskt beslutsfattande, icke-verbal kognition, 

läsförmåga). Medelvärde (M), standardavvikelse (SD), signifikant korrelation (p<.05 

eller p<.01), ingen signifikant korrelation (n.s.) samt differens (2009HNS-2008HNS) 

räknades ut. Gruppvisa jämförelser med tvåsidigt oberoende t-test gjordes mellan 

testgrupp och jämförelsegrupp inom varje delområde för att se differens (HNS-NH). 

Korrelationer mellan kognitiva färdigheter och läsförmåga för testgrupp och 

jämförelsegrupp angavs. Signifikanta korrelationer mellan bakgrundsvariabler och 

läsförmåga för testgruppen räknades ut. Beräkning gjordes med Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient, tvåsidig. 

Resultaten på deltesterna som mätte prosodi nådde takeffekter och statistiska 

beräkningar utfördes ej. Takeffekter fanns även på FONEMTEST varpå statistisk 

beräkning inte utfördes. 

 

Etiska överväganden 

Författarna till studien har utgått från etiska riktlinjer hämtade ur 

Helsingforsdeklarationen (Medicinska forskningsrådet, 2000; ”Policy”, 2008). Via 

informationsbrev (Bilaga 1) fick tänkta testgruppsdeltagare samt vårdnadshavare 

information om studiens syfte, genomförande, spridning, samtycke samt möjlighet till 

avbrytande av deltagande. 

Studiens testdeltagare kodades för avidentifiering och endast testledarna hade 

tillgång till kodnycklarna. Testgruppen var liten, men risken att kunna urskilja ett 

enskilt barn ansågs minimal. Materialet arkiverades på IKE, Linköpings universitet, 

med skyddad åtkomst. 
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Resultat 
Redovisning av resultat inleds med data över hur testgruppens (HNS) förmågor 

förändrats från 2008 till 2009. Testgruppens prestation 2009 redovisas och jämförs 

med jämförelsegruppens (NH) prestation inom: arbetsminne, fonologiska färdigheter, 

lexikal access, semantiskt beslutsfattande, icke-verbal kognition samt läsförmåga 

(Tabell 2). Resultaten redovisas i medelvärde och standardavvikelse för grupperna. 

För testgruppen redovisas även differens mellan medelvärden år 2009 och år 2008, 

signifikansnivå (p) samt hur många av testdeltagarna som förbättrat sin prestation 

under ett års tid. FONEMTEST, som mätte expressiv fonologi, presenteras under 

Tabell 2. Därefter redovisas korrelationer mellan kognitiva färdigheter och läsförmåga 

för testgrupp (Tabell 3) och jämförelsegrupp (Tabell 4). Korrelationsberäkning visas 

även för resultat på deltester som mätte läsförmåga med bakgrundsvariabler. Sist 

presenteras resultat för prosodisk förmåga på ordnivå (Tabell 5). 

År 2009 genomförde samtliga testdeltagare alla deltester. De testdeltagare som 

inte genomförde ett specifikt deltest år 2008, på grund av att de inte kunde läsa, ströks 

vid beräkning av gruppmedelvärdet för testet ifråga år 2009 samt i beräkning av hur 

många testdeltagare som hade förbättrat sin prestation. Den testdeltagare som var med 

år 2008 men inte år 2009, ströks vid årets beräkningar (Tabell 2).   



Tabell 2 

Jämförelse inom gruppen barn med mild och måttlig hörselnedsättning (HNS) mellan år 2008 och år 2009. Jämförelse mellan 

testgruppens (HNS) resultat år 2009 med tidigare insamlat resultat från åldersmatchad jämförelsegrupp med normalhörande barn 

(NH), avseende kognitiva färdigheter och läsförmåga 

 HNS (n=11) NH (n=46) HNS – NH 

TEST 2008 
M (SD) 

2009 
M (SD) 

Diff 
inomgrupp 

p  Förändring
antal 

förbättrat 

M (SD) Diff 
mellan- 
grupp 

p HNS 
bättre/ 
sämre 
än NH 

Arbetsminne 
Nonordsrepetition, PCC 
Nonordsrepetition, korrekta ord 
Seriell återgivning, PCC 
Seriell återgivning, korrekta ord 
Satsifyllnad och återgivning 
Matrismönster, poäng 

 
72,20 (11,25) 
23,49 (16,78) 
46,12 (8,64) 
23,80 (9,59) 
11,64 (2,07) 
3,36 (0,67) 

 
86,82 (17,95) 
49,82 (17,95) 
53,73 (12,52) 
35,27 (15,12) 
13,27 (2,08) 
4,63 (0,92) 

 
14,62 
26,33 
7,61 

11,47 
1,64 
1,27 

 
<.01 
<.01 
<.01 
<.05 
<.05 
<.01 

 
11/11 
9/11 
8/11 
8/11 
8/11 

10/11 

 
86,05 (7,20) 

55,89 (14,47) 
58,22 (10,95) 
42,85 (10,95) 
12,13 (2,11) 
4,65 (1,06) 

 
0,77 
-6,07 
-4,49 
-7,58 
1,14 
-0,02 

 
n.s. 
<.01 
<.01 
<.01 
n.s. 
n.s. 

 
Bättre 
Sämre 
Sämre 
Sämre 
Bättre 
Sämre 

 
Fonologiska färdigheter 

Nonordsdiskrimination, poäng 
Nonordsdiskrimination, svarstid 
Fonemidentifikation, poäng 
Fonemidentifikation, svarstid 
Fonemsegmentering, poäng 
Fonologiska repr., poäng 

 
7,27 (1,10) 
3 383(204) 
10,18 (3,52) 
4 191(357) 
7,82 (0,87) 
17,77 (0,18) 

 
7,55 (0,69) 
3 486(145) 
10,00 (2,10) 
4 475(507) 
8,09 (1,64) 
17,64 (0,36) 

 
0,28 
103 

-0,18 
284 
0,27 
-0,13 

 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
3/11 
4/11 
1/10 
5/10 
5/11 
2/11 

 
7,80 (0,45) 
3 530(197) 
11,43 (0,83) 
3 967(306) 
7,57 (1,59) 
17,95(0,10) 

 
-0,25 
-44 

-1,43 
508 
0,52 
-0,31 

 
n.s. 
<.05 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
n.s. 

 
Sämre 
Bättre 
Sämre 
Sämre 
Bättre 
Sämre 

 
Lexikal access 

Passiv ordmobilisering, poäng 
Passiv ordmobilisering, svarstid 
Wordspotting, poäng 
Wordspotting, svarstid 
 

 
8,55 (0,52) 
2 148(267) 
5,55 (1,81) 
1 257(156) 

 

 
8,82 (0.40) 
2 083(273) 
7,09 (1,92) 
1 296(100) 

 

 
0,27 
-65 
1,54 
39 

 

 
n.s. 
n.s. 
<.05 
n.s. 

 

 
3/11 
6/11 
9/11 
4/11 

 

 
8,76 (0,52) 
2 055(341) 
8,02 (1,11) 
1 232(102) 

 

 
0,06 
28 

-0,93 
64 

 

 
n.s. 
n.s. 
<.01 
n.s. 

 

 
Bättre 
Sämre 
Sämre 
Sämre 
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Tabell 2 (forts.)          
Semantiskt beslutsfattande 

Kategoribestämning, poäng 
Kategoribestämning, svarstid 

 

 
27,64 (1,63) 
1 132(120) 

 
29,82 (0,40) 
1 196(122) 

 
2,18 
65 

 
<.01 
n.s. 

 
9/11 
4/11 

 
28,43 (0,81) 
1 222(162) 

 
1,39 
-26 

 
n.s. 
<.05 

 
Bättre 
Bättre 

Icke-verbal kognition 
Blockmönster, poäng 

 
116,55 (23,14) 

 
111,00 (19,80) 

 
-5,55 

 
n.s. 

 
2/11 

 
100,65 (19,73) 

 
10.35 

 
<.05 
 

 
Bättre 

Läsförmåga 
Woodcock, poäng 
Woodcock, poäng enligt facit 
TOWRE, poäng nonord 
TOWRE, poäng ord 
TOWRE, total poäng 
Ortografisk inlärning, poäng 
Ortografiska val, poäng 

 
20,33 (8,51)b

19,67 (8,34)b

31,70 (13,08)c

42,50 (24,29)c

74,20 (37,05)c

5,11 (2,62)b

28,25 (3,54)a

 
30,67 (6,52)b

44,44 (10,10)b

54,00 (19,30)c

81,70 (28,28)c

135,70 (45,87)c

6,56 (2,13)b

31,75 (5,78)a

 
10,34 
24,77 
22,30 
39,20 
61,50 
1,45 
3,5 

 
<.01 
<.01 
<.01 
<.01 
<.01 
n.s. 
n.s. 

 
9/9 
9/9 

10/10 
10/10 
10/10 

6/9 
5/8 

 
30,02 (5,54) 
29,74 (5,67) 

56,22 (21,64) 
88,46 (29,76) 
144,67 (49,94) 

9,20 (2,60) 
31,87 (5,81) 

 
0,65 
14,7 
-2,22 
-6,76 
-8,97 
-2,64 
-0,12 

 
n.s. 
<.01 
n.s. 
n.s. 
n.s. 
<.01 
n.s. 

 
Bättre 
Bättre 
Sämre 
Sämre 
Sämre 
Sämre 
Sämre 
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a: n=8, b: n=9, c: n=10.  
 

 

 

 

 

 



 

Resultat inom testgruppen visade på signifikant förbättring mellan år 2008 och år 

2009 på samtliga deltester inom arbetsminne. På deltester inom fonologiska 

färdigheter och icke-verbal kognition fanns inga signifikanta förbättringar vid 

jämförelse mot föregående år. Endast en signifikant förbättring av samtliga deltester 

inom ett område fanns vid Wordspotting (poäng) inom lexikal access samt 

Kategoribestämning (poäng) inom semantiskt beslutsfattande. Inom området 

läsförmåga var alla resultat statistiskt signifikanta vid p<.01, förutom Ortografisk 

inlärning och Ortografiska val, som inte visade signifikant skillnad i resultaten. Trots 

att ungefär hälften av deltesterna inte visade signifikans visade ändå resultat att 

testgruppen överlag förbättrats inom de olika områdena under ett års tid. Tydligast 

förbättring hade skett i testgruppen inom områdena arbetsminne och läsförmåga, där 

högre poäng fanns på samtliga deltester år 2009, i jämförelse mot år 2008. Minst 

positiv förändring hos testgruppen under ett års tid sågs inom fonologiska färdigheter, 

där förbättring endast skett på Nonordsdiskrimination (poäng) och 

Fonemsegmentering (poäng). 

På individnivå inom testgruppen visade resultaten att förbättring skett för minst en 

deltagare inom varje deltest från år 2008 till år 2009. Maximal förbättring, där 

samtliga testgruppsdeltagare visade framsteg, var på Nonordsrepetition som mäter 

subvokal repetition i fonologiska loopen, samt de läsrelaterade deltesterna Woodcock 

som mäter läsförståelse och TOWRE, som mäter avkodningsförmåga. Värt att notera 

var att de barn som presterade maximalt på deltesterna redan förra året och i år fick 

samma poängsiffra, inte tillskrevs någon förbättring år 2009. 

Testgruppen presterade i nivå med jämförelsegruppen i deltester som mätte 

arbetsminne (Nonordsrepetition PCC, Satsifyllnad och återgivning, Matrismönster), 

fonologiska färdigheter (samtliga deltester förutom Nonordsdiskrimination tid), 

lexikal access (samtliga deltester förutom Wordspotting poäng), semantiskt 

beslutsfattande (Kategoribestämning poäng) samt läsförmåga (samtliga deltester 

förutom Woodcock facit, Ortografisk inlärning). Testgruppen uppvisade signifikant 

bättre resultat i jämförelse med jämförelsegruppen i deltesterna 

Nonordsdiskrimination (svarstid) som mätte fonologisk medvetenhet, 

Kategoribestämning (svarstid) som mätte semantisk beslutsfattning, Blockmönster 

som mätte icke-verbal kognition samt Woodcock (facit) som mätte läsförståelse. 

Resultat på deltestet Blockmönster visade att alla deltagare i testgruppen befann sig 

inom spannet för normal utveckling. 
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I FONEMTEST, som mätte expressiv fonologi, nådde de flesta testdeltagarna 

högsta resultatpoäng. Övriga fynd i FONEMTEST var att ett par deltagare hade 

odistinkta /s/, en deltagare nasalerade måttligt och en avtonade några fonem. 

 

Tabell 3 

Signifikanta korrelationer mellan kognitiva färdigheter och läsförmåga för barnen 

med hörselnedsättning 
 Ortografiska 

val 
Ortografisk 

inlärning 
TOWRE 
nonord 

TOWRE 
ord 

TOWRE 
totalt 

Woodcock 
poäng 

Woodcock 
facit 

Arbetsminne:        
Nonordsrep., PCC    .73* .67*   
Nonordrep., ord         
Seriell återg., PCC        
Seriell återg., ord        
Satsif. o återg., p. .66*  .67* .62* .65* .74** .68* 
Matrism., p.  .66*      
Fonologiska färd.:         
Nonordsdiskr., p.        
Nonordsdiskr., tid  .73* .76** .62* .69* .66* .65* 
Fonemid., p.        
Fonemid., tid        
Fonemsegm., p.   .64* .64* .66*   
Fonol. repr., p.        
Lexikal access:        
Passiv ordm., p.        
Passiv ordm., tid       -.65* 
Wordsp., p.   -.64* -.61* -.63*   
Wordsp., tid .75** .73* .61* .74** .70*  .66* 
Semantiskt besl.:         
Kategorib., p.        
Kategorib., tid        
Icke-verbal kogn.:        
Blockm., p.   -.62*     
Läsförmåga:        
Woodcock, p. .84** .89** .87** .88** .90**  .97** 
Woodc., facit .91** .92** .87** .88** .90** .97**  
TOWRE, non. .71* .86**  .91** .97** .87** .87** 
TOWRE, ord .78** .83** .91**  .99** .88** .88** 
TOWRE, tot. .77** .86** .97** .99**  .90** .90** 
Ortogr. inl., p. .82**  .86** .83** .86** .89** .92** 
Ortogr. val, p.  .82** .71* .78** .77** .84** .91** 
Signifikansnivåer: *=p<.05, **=p<.01. Siffran anger korrelationens styrka.  
 

Testgruppen uppvisade signifikanta korrelationer mellan samtliga deltester inom 

läsförmåga som mätte läsförståelse (Woodcock) och avkodningsförmåga (TOWRE, 

Ortografisk inlärning, Ortografiska val). Samtliga signifikanta korrelationer låg på 

p<.01, förutom TOWRE (nonord) i korrelation med Ortografiska val som hade 

signifikansnivå p<.05. Sex signifikanta korrelationer av sju möjliga fanns mellan 
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lästesten och de kognitiva deltesterna Satsifyllnad och återgivning (inom arbetsminne, 

som mätte komplext arbetsminne), Nonordsdiskrimination (tid) (inom fonologiska 

färdigheter, som mätte fonologisk medvetenhet) samt Wordspotting (tid) (inom 

lexikal access, som mätte snabbhet och korrekthet av val). Signifikanta korrelationer 

fanns mellan TOWRE (nonord, ord, totalt) och Fonemsegmentering (poäng) samt 

Wordspotting (poäng, tid). Därutöver förekom ett antal enstaka korrelationer mellan 

deltester inom kognitiva färdigheter och lästest. 

 

Tabell 4 

Signifikanta korrelationer mellan kognitiva färdigheter och läsförmåga för de 

normalhörande barnen 
 Ortografiska 

val 
Ortografisk 

inlärning 
TOWRE 
nonord 

TOWRE 
ord 

TOWRE 
totalt 

Woodcock 
poäng 

Woodcock 
facit 

Arbetsminne:         
Nonordsrep., PCC .44** .36* .48** .46** .48** .41** .41** 
Nonordrep., ord  .43** .50** .45** .38** .42** .39** .39** 
Seriell återg., PCC .34*  .44** .42** .44** .39** .39** 
Seriell återg., ord .39** .42** .51** .44* .48** .54** .54** 
Satsif. o återg., p.   .30* .32* .32*   
Matrism., p. .48** .42** .45** .40** .44** .32* .32* 
Fonologiska färd.:        
Nonordsdiskr., p. .44** .32* .30*     
Nonordsdiskr., tid        
Fonemid., p. .32*       
Fonemid., tid        
Fonemsegm., p. .39**  .35* .41** .40** .35* .33* 
Fonol. repr., p.        
Lexikal access:        
Passiv ordm., p. .34* .39**      
Passiv ordm., tid        
Wordsp., p.        
Wordsp., tid        
Semantiskt besl.:        
Kategorib., p.        
Kategorib., tid        
Icke-verbal kogn.:         
Blockm., p.        
Läsförmåga:        
Woodcock, p. .53** .57** .61** .60** .62**  .100** 
Woodc., facit .53** .59** .61** .60** .62** .100**  
TOWRE, non. .64** .66**  .89** .96** .61** .61** 
TOWRE, ord .63** .58** .89**  .98** .60** .60** 
TOWRE, tot. .65** .63** .96** .98**  .62** .62** 
Ortogr. inl., p. .71**  .66** .58** .63** .57** .59** 
Ortogr. val, p.  .71** .64** .63** .65** .53** .53** 
Signifikansnivåer: *=p<.05, **=p<.01. Siffran anger korrelationens styrka. 
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Jämförelsegruppen uppvisade fler signifikanta korrelationer än testgruppen. 

Samtliga signifikanta korrelationer, sju möjliga, förekom inom områdena arbetsminne 

(Nonordsrepetition PCC, ord, Seriell återgivning ord, Matrismönster) och läsförmåga 

(Woodcock, TOWRE, Ortografisk inlärning, Ortografiska val). Resultat på deltester 

som uppvisade signifikanta korrelationer mellan alla läsrelaterade deltester förutom 

en var Seriell återgivning (PCC) inom arbetsminne samt Fonemsegmentering (poäng) 

inom fonologiska färdigheter. Specifik signifikant korrelation uppmättes mellan 

TOWRE (nonord, ord, totalt) och Satsifyllnad och återgivning. I deltester som mätte 

lexikal access fanns korrelation mellan Passiv ordmobilisering (poäng) och 

Ortografisk inlärning samt Ortografiska val. 

Analys av korrelationsberäkning för testgruppen gjordes mellan 

bakgrundsvariablerna ålder för diagnos, ålder för insättande av hörapparat, 

användande av TSS eller perifer hörselnedsättning och läsförmåga. Signifikanta 

korrelationer fanns mellan ålder för insättande av hörapparat och deltestet TOWRE 

ord (r=.60, p<.05) respektive ålder för insättande av hörapparat och TOWRE totalt 

(r=.59 för p<.05), som mätte avkodningsförmåga. 

 

Tabell 5 

Resultat på deltester ur prosodimaterialet för testgruppen 
Deltester Antal deltagare 100 % rätt 
 4: Vokallängd 11/11 
 5: Tryckaccent 10/11 
 7: Ordaccent 10/11 
 

Testning av prosodi på ordnivå gjordes med deltesterna Vokallängd, Tryckaccent 

och Ordaccent. I deltest 4 uppnådde samtliga deltagare högsta poäng, i deltest 5 hade 

en testdeltagare ett fel och i deltest 7 hade en deltagare två fel. 

 

Diskussion 
Författarna vill poängtera att resultaten bör tolkas med försiktighet då testgruppen i 

studien är liten. En diskussion kring resultaten presenteras enligt följande: 

testgruppens prestation i år i jämförelse med förra årets prestation, jämförelse av 

resultat mellan grupperna, förekomst av korrelationer mellan kognitiva färdigheter 

och läsförmåga för testgrupp och jämförelsegrupp, korrelationer mellan 
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bakgrundsvariabler och läsförmåga för testgrupp samt prosodisk förmåga på ordnivå 

för testgrupp. 

 

Jämförelse inom testgrupp och med jämförelsegrupp 

• Hur har kognitiva färdigheter och läsförmåga utvecklats för testgruppen under ett 

års tid? 

• Hur presterar testgruppen inom kognitiva färdigheter och läsförmåga 2009, i 

jämförelse med en åldersmatchad jämförelsegrupp? 

 

Arbetsminne 

Inom testgruppen hade signifikanta förbättringar skett i samtliga 

arbetsminnesrelaterade deltester, under ett års tid. Då kapacitet i fonologiska loopen 

ökar med stigande ålder (Gathercole et al., 2004), kan det var en förklaring till den 

positiva utvecklingen. Exekutiva funktioners förmåga att växla uppmärksamhet 

mellan parallella processanden (Barrouillet et al., 2009) kan också ha bidragit till de 

bättre resultaten. Vid föregående års testning fanns testdeltagare under sju års ålder. 

Barnen i denna studie torde ha aktiverat sin fonologiska loop för subvokal repetition, 

som enligt Pickering et al. (1998) sker i sjuårsåldern. Tack vare nyttjande av 

fonologiska loopen kan ljudbaserade minnesspår repeteras och förstärkas (Baddeley, 

2000). Känslighet för hur snabbt minnesspåren försvagas och tynar bort eller ersätts 

med ny information tycks också förändras med stigande ålder (Portrat et al., 2009). 

Detta kan också ha bidragit till snabbhet i utförande av uppgifter inom arbetsminne. 

Gott fonologiskt minne främjar enligt Baddeley (2003) repetition av nonord. Detta 

kan ses i testgruppens resultat på deltestet Nonordsrepetition (PCC och ord), som 

mätte subvokal repetition i fonologiska loopen. Resultatet på deltestet var signifikant, 

vilket visade att testgruppen hade ökat sin prestation i jämförelse mot förra året. Ökad 

processandehastighet i arbetsminnet har troligen bidragit till de positiva förändringar 

som även skett i de övriga arbetsminnesrelaterade deltesterna under ett års tid.  

Vid jämförelse mellan grupperna uppvisade testgruppen signifikant sämre 

prestation än jämförelsegruppen i de arbetsminnesrelaterade deltesterna Seriell 

återgivning (PCC, ord) och Nonordsrepetition (ord). Testgruppens hörselnedsättning 

kan vara en bidragande faktor till de lägre resultaten. Då nya ljudsekvenser skall 

hanteras av ett skadat auditivt system kan överbelastning i arbetsminnesprocessandet 
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uppstå (Briscoe, et al., 2001; Huttunen et al., 2007; Rudner et al., 2008). Testgruppens 

nedsatta ljudperception belastar sannolikt processandet i arbetsminnet, då både 

tolkning av auditiva signaler och processande av verbal information i loopen skall 

utföras samtidigt. Detta torde främst påverka resultat vid deltester innehållande 

nonord. Eftersom nonord inte finns lagrade i ordförrådet ställs krav på fonologiskt 

arbetsminne att hålla informationen. Hansson et al. (2007) fann i sin studie av barn 

med hörselnedsättning att nedsatt prestation på nonordsrepetition sannolikt berodde 

på perceptuell skada i kombination med svag fonologisk bearbetning. Sämre 

prestation i nonordsrepetition hos barn med mild och måttlig hörselnedsättning i 

jämförelse med åldersmatchade normalhörande barn har även visats i studier av 

Briscoe et al. (2001) och Hansson et al. (2004). Sammanfattningsvis har testgruppen 

utvecklat färdigheter inom arbetsminne under ett års tid, men trots detta visade sig 

prestationerna vara lägre eller i nivå med jämförelsegruppens resultat. 

Testdeltagarna utförde alla deltester, vilket tyder på god koncentration och god 

problemlösningsförmåga. Att kunna hålla undan irrelevant stimuli för att kunna utföra 

delhandlingar mot ett bestämt mål ligger i arbetsminnesprocessandet (Almqvist, 2000; 

Baddeley, 2003; Bailey et al., 2008; Naghavi & Nyberg, 2004; Packiam Alloway et 

al., 2004; St Clair-Thompson & Gathercole, 2006; Weems et al., 2009). 

 

Fonologiska färdigheter 

Deltesterna inom fonologiska färdigheter mätte fonologisk medvetenhet i form av 

förmåga till identifiering samt diskrimination av fonem, ord och nonord. Inom 

testgruppen hade endast en liten utveckling skett från föregående år i deltester som 

mätte fonologiska färdigheter. Inga signifikanta skillnader kunde urskiljas för 

utveckling av prestation inom deltesterna. Endast ett litet antal deltagare visade 

individuella förbättringar under ett års tid. Ett antagande till den svaga utvecklingen 

var deltagarnas hörselnedsättning. Auditiv skada kunde enligt Briscoe et al. (2001) 

kan påverka fonologisk förmåga. En hörselnedsättning ger förlust av känslighet i del 

av frekvensområdet, vilket försvårar identifiering av ord då ledtrådar blir förstörda 

eller förvridna (Arlinger, 2007). Eftersom fonologisk förmåga var beroende av 

auditivt inlärda mönster (Huttunen et al., 2007) och testdeltagarna haft sin 

hörselnedsättning länge, kan det betyda att felaktiga mönster fanns inlagrade sedan 

tidig ålder. Ytterligare ett antagande var att testdeltagarna hade en förvrängd ljudbild 
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till följd av omfattande hörselnedsättning, som gav svårigheter att auditivt uppfatta 

fonem korrekt. Kontextuella ledtrådar fanns inte då orden var främmande. 

Hörselnedsättningens omfattning kunde därmed ha bidragit till testdeltagarnas 

svårigheter med deltester inom fonologiska färdigheter. 

Testgruppen presterade i nivå med jämförelsegruppen på deltester som mätte 

fonologiska färdigheter. Något sämre prestation fanns hos testgruppen i jämförelse 

med jämförelsegruppen på Nonordsdiskrimination (poäng) samt Fonemidentifikation 

(poäng, tid). Liknande resultat fann Briscoe et al. (2001) i deras studie, där barnen 

med hörselnedsättning hade nedsatt fonologisk bearbetning som visade sig i 

deltesterna nonordsdiskrimination och fonemdiskrimination i jämförelse med de 

normalhörande barnen. Detta antogs bero på att auditiv skada påverkade fonologisk 

förmåga negativt. Förekomst av nedsatt fonologisk förmåga noterades även hos barn 

med mild och måttlig hörselnedsättning i en studie av Hansson, et al. (2007).  

I deltestet FONEMTEST som mätte expressiv fonologi presterade testdeltagarna 

med takeffekter och statistiska beräkningar gjordes ej av den anledningen. Enligt 

Huttunen et al. (2007) kunde hörselnedsättning ge försenad språkutveckling och 

påverka talutvecklingen, något som inte stämde med resultaten i denna studie. 

Takeffekterna på FONEMTEST hos deltagarna i testgruppen behöver inte betyda att 

det inte fanns några svårigheter inom expressiv fonologi, bara att testet ifråga inte 

kunde fånga upp några svårigheter. 

 

Lexikal aktivering 

I deltesterna Wordspotting (poäng) samt Kategoribestämning (poäng), som mätte 

lexikal access respektive semantiskt beslutsfattande, fanns signifikant ökad prestation 

i resultat inom deltesterna från år 2008 till år 2009. Inom testgruppen uppvisade nio 

av elva deltagare förbättrade resultat på de två deltesterna från föregående år. 

Sannolikt berodde den positiva utvecklingen på ökad arbetsminneskapacitet, som 

kommit med ett års mognad. Kail (1997) ansåg att förmåga till ökad 

processandehastighet i arbetsminnet samt erfarenhet att söka av långtidsminnet 

förbättras med stigande ålder. Detta kan även styrkas av Seiger-Gardner och Schwartz 

(2008), som fann att lexikal access utvecklades med stigande ålder, då automatisering 

i arbetsminnet samt många lexikala representationer gav snabbare lexikal access.  
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Vid jämförelse mellan grupperna uppvisade testgruppen år 2009 en signifikant 

bättre prestation på deltestet Kategoribestämning (poäng och svarstid), inom 

semantisk beslutsfattning, än jämförelsegruppens resultat. Ett antagande till den höga 

prestationen inom semantisk beslutsfattning kan vara fler och starkare 

representationer mellan fonologi och semantik i lexikon. Förbättring och ökning av 

hastighet i lexikal access sker enligt Gollan et al. (2005) genom starkare länkar mellan 

semantisk och fonologisk information i lexikon. Ytterligare förklaring till den goda 

prestationen kan vara bättre kodningsförmåga i semantiska kategorier än i fonologiska 

kategorier. Enligt Campoy och Baddeley (2008) ger semantisk kodning bättre 

inlagring i långtidsminnet än fonologisk kodning och framplockning ur 

långtidsminnet går lättare om kodning utförts i seriella semantiska enheter. 

Vid jämförelse mellan grupperna inom lexikal access var prestationen hos 

testgruppen i nivå med jämförelsegruppen, förutom i Wordspotting (poäng), där 

testgruppen hade en signifikant sämre prestation. En förklaring till resultaten kan 

vara, såsom Gathercole och Baddeley (1990) fann i sin studie, att prestation i lexikal 

access kan bero på nedsatt effektivitet och korrekthet i kodning samt tolkning av 

fonologisk information i arbetsminnet. 

 

Icke-verbal kognition 

I deltestet Blockmönster, som testade icke-verbal kognition, presterade testgruppen 

signifikant bättre 2009 i jämförelse med jämförelsegruppen. Ingen signifikant skillnad 

i resultat förelåg mellan testgruppens prestation år 2008 och år 2009. I en studie av 

Jutras och Gagné (1999) presterade den yngre gruppen barn med hörselnedsättning, 

sex- till sjuåringar, i nivå med de normalhörande barnen i icke-verbala uppgifter. Den 

äldre gruppen barn med hörselnedsättning, nio- till tioåringar, presterade signifikant 

bättre än de normalhörande åldersmatchade barnen. Resultaten liknar därmed inte 

resultaten i föreliggande studie, där testgruppen presterade sämre ett år senare. 

 

Läsförmåga 

Inom testgruppen uppvisades signifikant ökad prestation i deltester inom läsförmåga 

som mätte läsförståelse (Woodcock ord, facit) och avkodningsförmåga (TOWRE 

nonord, ord, totalt) från år 2008 till år 2009. Då läsförmåga kräver ett antal 

komponenter och parallella processer i form av att läsa ord (Vellutino et al., 2007), 

 30



 

hålla informationen i arbetsminnet samt plocka fram ur och lagra information i 

långtidsminnet (Bailey et al., 2008; Eriksson, 2003; Fleischer, 2008), för att uppnå 

förståelse, har kognitiva färdigheter stor betydelse för utveckling av läsförmåga. De 

erfarenheter som testdeltagarna fått under ett års läsundervisning och lästräning har 

sannolikt bidragit till den goda läsutvecklingen. För att kunna genomföra läsuppgifter 

är fonologisk kapacitet viktigt, då individen måste hålla och binda samman 

fonologiska representationer av ljud som bildar ord i arbetsminnet (Packiam et al., 

2004; Smith, 2005). Förbättring av denna kapacitet tycks ha skett under ett års tid. 

Störst positiv förändring fanns i Woodcock (facit), där deltagarna i testgruppen ökat 

sin prestation med över 100 % på ett år. Detta tyder på mycket god utveckling av 

läsförståelse. Prestationen visar att deltagarna med stor sannolikhet förbättrats inom 

fonologiskt minne och fonologisk medvetenhet, då dessa processer, enligt Gathercole 

et al. (2008), krävs för expansion av ordförråd och för god läsförståelse. Fonologisk 

kapacitet är även avgörande för avkodningsförmåga enligt Packiam et al. (2004). 

Resultat på TOWRE (ord), som mäter avkodningsförmåga, visade också på positiv 

förändring i testgruppen med nästan 100 % på ett år. Utveckling av 

avkodningsförmåga och läsförståelse beror sannolikt på den ökade förmågan att 

bearbeta information i arbetsminnet. Gough och Tunmers (1986) samt Hoover och 

Goughs (1990) teori, Läsning=avkodning x förståelse, kan även appliceras för att 

förklara den goda läsutvecklingen. För testgruppen kan det betyda att kombinationen 

förbättrad avkodningsförmåga och läsförståelse bidragit till god läsutveckling. 

Resultat inom läsförmåga mellan grupperna visade att testgruppens prestation år 

2009 var i nivå med den åldersmatchade i Woodcock (poäng), TOWRE (nonord, ord, 

totalt) samt Ortografiska val. I deltestet Ortografisk inlärning presterade testgruppen 

signifikant lägre i jämförelse med jämförelsegruppen. Att barn med hörselnedsättning 

presterar något sämre än normalhörande barn inom läsförmåga har även andra studier 

visat. I en studie av Briscoe et al. (2001) presterade barn med mild och måttlig 

hörselnedsättning något sämre än åldersmatchade normalhörande barn i deltester som 

mätte läsförståelse och avkodning. Resultat från föreliggande studie inom 

avkodningsförmåga och förmåga till snabb rättstavningsinlärning kan jämställas med 

resultat från deltester i en studie av Hansson et al. (2004), där läshastighet av ord 

(liknande TOWRE) och inlärning av främmande ord (liknande Ortografisk inlärning) 

undersöktes. Hansson et al. (2004) fann att barnen med hörselnedsättning presterade 

något sämre än normalhörande åldersmatchade barn. Testgruppen i denna studie 
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uppvisade signifikant bättre resultat i deltestet Woodcock (facit) än 

jämförelsegruppen. Resultatet inom testgruppen visade att deltagarna ökat sin 

prestation i Woodcock (facit) med 100 % från föregående. 

 

Korrelationer mellan kognitiva färdigheter och läsförmåga för testgrupp och 

jämförelsegrupp 

• Finns något samband mellan kognitiva färdigheter och läsförmåga för 

testgruppen? 

• Skiljer sig eventuellt samband åt mellan testgrupp och jämförelsegrupp? 

 

Samtliga deltester inom läsförmåga hos testgruppen korrelerade signifikant med 

varandra (Tabell 3). Detta mönster kan tyda på en homogen läsprofil inom 

testgruppen, något som inte uppvisades i föregående års studie (Gustafsson, 2008), 

där få korrelationer fanns mellan deltesterna inom läsförmåga. 

Starkast korrelationer för testgruppen mellan kognitiva färdigheter och läsförmåga 

fanns mellan deltestet Nonordsdiskrimination (tid), som mätte fonologiska färdigheter 

och testet Wordspotting (tid), som mätte lexikal access. Flest signifikanta 

korrelationer fanns mellan deltestet TOWRE och deltester som mätte kognitiva 

färdigheter. Då TOWRE mäter avkodningsförmåga genom antal lästa ord på 

begränsad tid, kan den markant goda utvecklingen av avkodningsförmåga hos 

testgruppen från år 2008 till år 2009, bero på testgruppens utveckling av lexikal 

access samt de fonologiska färdigheterna som påvisades i deltesterna 

Fonemsegmentering (tid) och Nonordsdiskrimination (tid). Enligt Vellutino et al. 

(2007) förmodades fonologisk medvetenhet påverka lässkickligheten genom direkt 

samverkan med stavning och fonologisk avkodning. Testgruppen visade på 

signifikanta korrelationer mellan TOWRE (nonord, ord, totalt) och de fonologiska 

färdigheterna Fonemsegmentering (tid) och Nonordsdiskrimination (tid) samt 

deltestet Wordspotting (tid), tillhörande lexikal access. 

Testgruppens positiva utveckling av semantisk beslutsfattning mellan år 2008 och 

år 2009 visade trots detta att den positiva förändringen av läsförmågan troligen inte 

berodde på semantisk beslutsfattning, då inga signifikanta korrelationer fanns mellan 

semantisk beslutsfattning och lästester. Högt antal signifikanta korrelationer, sex av 

sju möjliga, fanns mellan kognitiva färdigheter och läsförmåga i deltesterna 
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Satsifyllnad och återgivning, Nonordsdiskrimination (tid) samt Wordspotting (tid). 

Dock är det svårt att uttala sig om det var dessa kognitiva färdigheter som förändrade 

testgruppens resultat på läsförmåga i positiv riktning, då testgruppen på deltesterna 

Nonordsdiskrimination (tid) och Wordspotting (tid) hade lägre resultat än 2008. 

Dessutom hade endast ett fåtal deltagare förbättrat sig individuellt. Testgruppen 

visade prestation i nivå med jämförelsegruppen inom arbetsminne och lexikal access. 

Jämförelsegruppen hade betydligt fler korrelationer än testgruppen mellan 

deltester som mätte kognitiva färdigheter och läsförmåga (Tabell 4). Starkast 

signifikanta korrelationer fanns mellan deltesterna inom arbetsminne och lästesterna. 

Enligt Caretti et al. (2009) är det väl vedertaget att färdigheter inom arbetsminne är 

relaterat till förmågor inom läsförståelse. Starkast korrelation uppmättes mellan 

Seriell återgivning (ord), inom arbetsminne, och Woodcock (poäng, facit). Caretti et 

al. (2009) fann att resultat på arbetsminnesrelaterade uppgifter som krävde kontroll av 

uppmärksamhet och verbalt informationsprocessande var bäst lämpade för att skilja 

mellan goda och mindre goda läsare. Deltestet Seriell återgivning (ord) kräver just 

hög grad av uppmärksamhet, att tillfälligt memorera och lagra nonord, för att sedan 

verbalt producera dem. En koppling kan därmed ses mellan Seriell återgivning (ord) 

och läsförståelse. Intressant är dock här att belysa testgruppens goda resultat på 

deltester inom läsförståelse. Vid deltestet Woodcock uppvisade testgruppen 

signifikant bättre resultat på Woodcock (facit) än jämförelsegruppen och vid 

Woodcock (poäng) låg testgruppen i nivå med, till och med något bättre, än 

jämförelsegruppen. Trots fler korrelationer hos jämförelsegruppen mellan 

arbetsminnesrelaterade deltester och deltester inom läsförmåga, visade testgruppen på 

mycket goda resultat inom läsförståelse. Någon förklaring till resultaten kan inte ges. 

 

Korrelationer mellan bakgrundsvariabler och läsförmåga för testgrupp 

• Finns något samband mellan ålder för diagnos, ålder för insättande av 

hörapparat, användande av TSS eller perifer hörselnedsättning och läsförmåga 

för testgruppen? 

 

Signifikanta korrelationer uppmättes endast mellan bakgrundsvariabeln ålder för 

insättande av hörapparater och lästestet TOWRE (ord, totalt). I föregående års studie 

(Gustafsson, 2008) fanns inga signifikanta korrelationer mellan bakgrundsvariabler 
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och läsförmåga. Sambandet mellan bakgrundsvariabler vid 

hörselnedsättning/hörapparatanpassning och läsförmåga har inte studerats i några 

tidigare studier. En koppling som möjligen kan göras är till en studie av Hansson et al. 

(2007), där korrelationsanalyser utfördes för att se samband mellan bland annat 

hörselnivå och olika språkvariabler, hos barn med hörselnedsättning. Studien visade 

inga signifikanta korrelationer mellan dessa parametrar. I föreliggande studie fanns 

inte några signifikanta korrelationer mellan hörselnivå och läsförmåga. En hypotes är 

därmed att olika hörselrelaterade variabler sällan kan predicera språk- och/eller 

läsförmåga hos barn med hörselnedsättning. 

 

Prosodisk förmåga på ordnivå för testgrupp 

• Hur ser prosodisk förmåga på ordnivå ut för testgruppen? 

 

Prosodi på ordnivå mättes via de tre deltesterna Vokallängd, Tryckaccent och 

Ordaccent. Testgruppen presterade med takeffekter. Antalet fel som förekom inom de 

prosodiska testerna var så få att statistiska beräkningar inte var relevanta att utföra. 

Hög prestation inom de tre deltesterna i materialet som mätte prosodisk förmåga fanns 

även hos kontrollbarnen i studien av Samuelsson och Nettelbladt (2004). 

Kontrollbarnen hade takeffekt på deltestet vokallängd och enstaka fel, men dock, 

höga poäng fanns på deltesterna tryckaccent och ordaccent. Dessa resultat 

överrensstämde med resultat för testgruppen i föreliggande studie. Testgruppen besatt 

god förmåga att producera skillnader mellan vokallängd, betoningsmönster och 

ordaccenter. Möjligheten att prosodiska svårigheter på ordnivå ändå förekommer hos 

barn med mild och måttlig hörselnedsättning generellt i populationen går inte att 

utesluta. Testmaterial som användes i denna studie fångade dock inte upp eventuella 

svårigheter. 

 

Val av tillvägagångssätt 

Genomförande av pilottestning bidrog till att testledarna fick bekanta sig med 

testmaterial och tillvägagångssätt samt fick möjlighet att föra diskussion angående 

testförfarande innan testning av studiens deltagare påbörjades. Testledarna följde 

samma tillvägagångssätt som vid föregående års testning, viket borde ha gett alla 

testdeltagare samma förutsättningar. Olika faktorer kan ändå ha bidragit till skillnader 
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mellan år 2008 och år 2009. En faktor var naturligtvis att det var olika testledare och 

även om en utförlig manual fanns för testerna kan instruktioner givits på olika sätt. 

Testledarna följde samma rättningsmall, men skillnader kan ha funnits vid tolkningar, 

då de baserades på en subjektiv uppfattning. De ortografiska samt fonetiska 

transkriptionerna byggde på testledarnas auditiva uppfattning. Testledarna i årets 

studie nådde utan tveksamheter konsensus, vilket visar att antalet felkällor torde vara 

mycket små och reliabiliteten således god. Ytterligare faktorer som kan ha bidragit till 

skillnader i resultatet mot föregående år, var dagsform hos testdeltagarna, annan 

teknisk utrustning samt andra lokaler, med högre alternativt lägre störmoment. 

Förekomst av längre svarstider år 2009 mot föregående år kunde ses på ett par av 

deltesterna. Det kan möjligen kopplas till att ett par deltagare påtalade att datamusen 

inte alltid lydde, vilket möjligen kan ha påverkat med något längre svarstider. 

Varje testtillfälle tog totalt cirka tre timmar, inklusive flera pauser. Efter önskemål 

från vårdnadshavare till en testdeltagare, delades testtillfället upp på två testdagar. 

Eventuellt kan detta ha givit det barnet bättre förutsättningar till högre resultat, vad 

gällde uttröttbarhet och koncentration. Dock var testledarna lyhörda för alla deltagare 

och pauser av varierande mängd och längd gavs till samtliga vid behov. Testledarna 

upplevde att det fungerade fint för alla barn. Det var glädjande för testledarna att alla 

barn var nöjda med testningen och flertalet uttryckte önskemål om mer testning i 

slutet av passet. Ett minst sagt gott betyg från barnen! 

Möjligheten som givits att få följa utveckling av kognitiva färdigheter och 

läsförmåga hos barnen med mild och måttlig hörselnedsättning under ett års tid är av 

stort värde för att kunna belysa och få starkare evidens för hur dessa förmågor 

utvecklas. I och med detta kan lämpliga och individuellt utformade stödåtgärder ges. 

Kunskapen är av betydelse för individer som har omsorg om barnen, för forskning 

och för kliniskt arbete. 

 

Slutsatser 

Studiens testdeltagare uppvisade tydligast signifikant förbättring under ett års tid inom 

deltester som mätte arbetsminne och läsförståelse. Testgruppens resultatprestation i år 

var i nivå med förra årets mätning på samtliga deltester inom fonologiska färdigheter 

och icke-verbal kognition. 
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Testgruppen presterade i allmänhet i nivå med en åldersmatchad jämförelsegrupp 

inom de testade delområdena år 2009. Inom området arbetsminne uppvisade 

testgruppen dock signifikant sämre resultat än jämförelsegruppen i hälften av 

deltesterna och inom området icke-verbal kognition preseterade testgruppen 

signifikant bättre än jämförelsegruppen. Liknande resultat visades i föregående års 

studie. Testgruppens prestation skulle kunna härledas till testdeltagarnas 

hörselnedsättning, då nedsatt förmåga till perceptuell diskrimination på olika sätt 

kunde ha bidragit till den lägre prestationen. 

 

Framtida studier 

I denna studie fick några deltagare uteslutas ur resultatredovisningen på läsrelaterade 

deltester trots fullgott genomförande av samtliga deltester i år, för att de inte lärt sig 

läsa vid föregående års testning. En uppföljning av föreliggande studie vore därför av 

värde för att belysa förändringar av dessa deltagares prestation inom läsförmåga. 

Då testgruppen nådde takeffekter i testning av prosodisk förmåga på ordnivå, 

skulle det vara intressant att testa prosodi på sats- och diskursnivå, för att belysa 

prosodiska mönster som finns på meningsnivå.  

Trots testgruppens goda utveckling av flertalet förmågor, presterade de dock något 

lägre än jämförelsegruppen. Ur ett logopediskt perspektiv anses det vara av stor vikt 

för språkutvecklingen att så tidigt som möjligt sätta in extra resurser och bättre 

anpassade pedagogiska hjälpmedel. Det vore intressant att efter en tid med 

logopedstöd mäta förändring av resultat för deltagarna i testgruppen. Med rätt insatser 

kan möjligen skillnaden i prestation inom kognitiva färdigheter och läsförmåga 

mellan barn med mild och måttlig hörselnedsättning och normalhörande barn avta. 
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Bilaga 1 

 
 

Hej! 

 

Vi som skriver detta brev heter Ann Carlsson och Madeleine Andersson och 

studerar sista terminen på logopedutbildningen vid Linköpings hälsouniversitet. 

Våren 2008 skrev Fredrik Gustafsson en magisteruppsats om läsförmåga hos barn 

med mild och måttlig hörselnedsättning, där ert barns deltagande gjorde studien 

möjlig att genomföra. Då vi under våren skall skriva en magisteruppsats, vill vi göra 

en ettårsuppföljning på den förra studien, för att belysa förändringar av läsförmågan 

hos barnen i fråga. Tidigare forskning tyder på att läsinlärningen hos dessa barn 

skiljer sig från normalhörande barns, men man har i dagsläget liten kunskap om hur. 

Det övergripande syftet med studien är att bättre förstå skillnader i läsinlärning och att 

kunskapen skall bidra till utformning av pedagogiska insatser som bättre tar tillvara 

förutsättningarna hos barn med mild och måttlig hörselnedsättning. 

 

Testning sker på samma sätt som förra året av läsförståelse, förmåga att skilja på 

och kunna bearbeta språkljud, snabbhet i tillgång till ordförråd samt visuell 

bearbetning. Därutöver kommer betoningsmönster i ord att testas i denna uppföljning. 

Testning sker på barnets skola och görs i två delar om ca 60 minuter vardera, med 

paus emellan. Merparten tester genomförs i dator med instruktioner från oss 

testledare. Testen för läsförståelse samt betoningsmönster ges manuellt av testledare. 

Några tester spelas in på ljudfiler för att vi skall kunna analysera materialet i 

efterhand. 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, så inga enskilda resultat kommer att lämnas ut. 

 

  



 

Vår handledare är professor Björn Lyxell, Institutionen för Beteendevetenskap och 

Lärande (IBL), Linköpings universitet. Studien kommer att presenteras under 

försommaren 2009 på Hälsouniversitetet i Linköping och därefter vara tillgänglig på 

www.ep.liu.se för allmänheten. Insamlat material sparas på Institutionen för Klinisk 

och Experimentell Medicin (IKE), Logopedprogrammet, Linköpings hälsouniversitet, 

och kan användas i framtida forskning. 

 

Deltagandet är frivilligt och ni föräldrar kan när som helst och utan förklaring 

avbryta vidare medverkan. Oavsett om ni deltar eller inte kommer detta inte att ha 

någon inverkan på er kontakt med Hörselvården. Studenterna kommer vid 

testsituationen uppmuntra barnets deltagande i studien, vara lyhörda för att barnet kan 

behöva extra pauser eller vilja avbryta sitt deltagande. Om barnet vill avbryta, 

kommer vi att kontakta er föräldrar. 

 

Vi kommer att kontakta er per telefon efter att ni mottagit brevet. Ni har då 

möjlighet att ställa frågor om studien. Ifall ni är intresserade av att delta i studien 

behöver vi ett skriftligt samtycke från er för genomförande av testning och 

inhämtande av tidigare genomfört audiogram från Hörselvården. Vi behöver även få 

uppgift om vilken skola barnet går på, för att vi skall kunna boka in en lämplig 

tidpunkt för testningen. Välkomna att ringa någon av oss om ni redan nu har några 

frågor. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

Ann Carlsson Madeleine Andersson Handl. Professor Björn Lyxell 

Logopedprogrammet HU Logopedprogrammet HU Linköpings universitet/IBL 

xxx@student.liu.se xxx@student.liu.se xxx@liu.se 

Tel. xxx Tel. xxx Tel. xxx 
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Bilaga 2 
Samtycke till deltagande i studien och för inhämtande av tonaudiogram 
 
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 inhämtas från Hörselvården. Jag är även 
införstådd med att barnets skola kommer att kontaktas av studenterna för planering av 
testtillfället. 
 

Barnets namn:-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Födelsedatum:-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nuvarande klass och skola (ort och kommun): ------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Klasslärare: --------------------------------------- Tfn: ------------------------------- 
 
Rektor: -------------------------------------------- Tfn: ------------------------------- 
 
Vårdnadshavare 1 (textat): ----------------------------------------------------------------------- 
 
underskrift: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vårdnadshavare 2 (textat): ----------------------------------------------------------------------- 
 
underskrift: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Barnets godkännande 
 
Min mamma och/eller pappa har berättat för mig om brevet från Ann och Madeleine 
och studien de vill göra. Jag vill vara med och kommer att få göra några tester som 
handlar om ämnet svenska. Några av testen gör jag i dator och i några ställer 
studenterna frågor till mig som jag ska svara på. Jag gör testen så noga jag kan. Jag 
behöver inte vara orolig för att göra fel. Jag kommer att få gå ifrån de vanliga 
lektionerna i skolan och gå till ett tomt och lugnt rum tillsammans med studenterna 
för att göra testen. 
 
Barnets underskrift: ------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Vänligen skicka tillbaka påskrivet samtycke (denna sida) och bakgrundsinformation 
(sista sidan) i bifogat svarskuvert. 
 
 
 

  



 

Bilaga 3 
Lämna även ett skriftligt meddelande till barnets lärare om att ni gett tillstånd till att 
ert barn deltar i studien (använd gärna blanketten nedan). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Tillstånd till deltagande i studie om läsförmåga - till klasslärare 
 
Jag tillåter att mitt barn --------------------------------------------------------------------------- 
klass ---------------------  deltar i den studie beträffande läsförmåga hos barn med mild 
och måttlig hörselnedsättning som Ann Carlsson och Madeleine Andersson bedriver 
inom ramen för en magisteruppsats på logopedprogrammet vid Linköpings 
hälsouniversitet under våren 2009. Barnet kommer att under skoltid och i skolans 
lokaler, få genomföra olika läsrelaterade uppgifter, vilket medför att barnet är borta 
från ordinarie skolaktiviteter i drygt två timmar i följd under den aktuella dagen. 
 
Vårdnadshavare 1 (textat): ----------------------------------------------------------------------- 
 
underskrift: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vårdnadshavare 2 (textat): ----------------------------------------------------------------------- 
 
underskrift: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 4 
Bakgrundsinformation till studie om läsförmåga 
 

Här följer några frågor om barnet. En del frågor känner ni säkert igen sedan förra året. 
Vi ber er ändå besvara dem, så noggrant som möjligt. 
 
Barnets namn:--------------------------------------- Går i klass:-------------------------------- 
 
Kön:  Tjej / Kille (ringa in) 
 
Födelsedatum:-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ålder då hörselnedsättningen diagnostiserades (år och månader):-------------------------- 
 
Hörselnedsättningens orsak, om känd:---------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Har barnet någon typ av hjälpmedel? ----------------------------------------------------------- 
 
Om ja, vid vilken ålder sattes det in: ------------------------------------------------------------ 
 
Om hjälpmedel används, ungefär hur mycket: ------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Har någon insats, t ex teckenspråk, tecknad svenska eller tecken som stöd använts 
under barnets uppväxt? Om ja, från vilken ålder och var (hem, fritidsaktivitet, 
förskola, skola)? ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vilken typ av pedagogisk miljö har barnet vistats i tidigare (dagmamma, förskola)?---- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Var den miljön specialanpassad och på vilket sätt i så fall? --------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Är skolmiljön specialanpassad på något sätt? ------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

STORT TACK!! 
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