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Children with Reading and Writing Difficulties and Their Language and 

Cognitive Abilities 
A Comparison with Children with a Cochlear Implant 

 

Abstract  

The aim of this study was to examine the cognitive abilities that are important for reading in 

children with reading disabilities, children with a cochlear implantation and typically 

developed children. 64 children aged 10-12 years participated in the study. To answer the 

question at issue we used the following tests: Block Design from WISC III, PPVT III, 

TOWRE, SL 40 and a few chosen tests out of the SIPS battery. On tests of the lexical access 

children with reading disabilities performed at the same level as hearing children, while the 

children with a cochlear implant performed significantly lower. Test of the phonological and 

complex working memory showed that children with reading disabilities performed 

significantly higher than children with a cochlear implant, but at the same time lower than 

typically developed children on the test of phonological working memory. Tests of reading 

ability showed that children with a cochlear implant performed at the same level as typically 

developed children, while children with reading disabilities showed lower results. The results 

indicate that the children with a cochlear implant can develop an adequate reading ability in 

spite of their phonological difficulties. Phonological skills do not seem to be the only factor 

influencing reading ability of the examined groups. 

 

Keywords: reading and writing disabilities, cochlear implants, reading ability, cognitive 

abilities, working memory, lexical access. 
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Sammanfattning  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka språkliga och kognitiva förmågor som är 

viktiga för läsinlärningen hos barn med läs- och skrivsvårigheter , barn med cochleaimplantat  

och barn med typisk utveckling . I studien deltog 64 barn i åldrarna 10-12 år. För att besvara 

frågeställningarna användes deltestet Blockmönster ur WISC III, PPVT III, TOWRE, SL 40 

och utvalda deltest ur testbatteriet SIPS. På test av lexikal åtkomst har barn med läs- och 

skrivsvårigheter presterat i nivå med barn med typisk utveckling, medan barn med 

cochleaimplantat presterade signifikant lägre. På test av fonologiskt och komplext 

arbetsminne presterade barn med läs- och skrivsvårigheter signifikant bättre än barn med 

cochleaimplantat, dock sämre än barn med typisk utveckling på test av fonologiskt 

arbetsminne. Test av läsförmågan visade att barn med cochleaimplantat presterade i nivå med 

barn med typisk utveckling, medan barn med läs- och skrivsvårigheter uppvisade lägre 

resultat. Resultaten indikerar att barn med cochleaimplantat kan utveckla en adekvat om än 

inte optimal läsförmåga trots bristande fonologiska förmågor. Bra fonologiska förmågor 

verkar inte vara den enda faktor som inverkar på de undersökta gruppernas läsförmåga.  

 

Nyckelord: läs- och skrivsvårigheter, cochleaimplantat, läsförmåga, kognitiva förmågor, 

arbetsminne, lexikal åtkomst  
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Inledning 

Gruppen barn med läs- och skrivsvårigheter är heterogen och svårigheterna med läsning och 

skrivning kan orsakas av olika faktorer. Läsförmåga är både avkodning och läsförståelse 

(Wren, 2001). Gruppen barn med läs- och skrivsvårigheter är heterogen och svårigheterna 

med läsning och skrivning kan orsakas av olika faktorer. Barn med läs-och skrivsvårigheter 

kan ha avkodningssvårigheter som leder till förståelsesvårigheter, som i sin tur påverkar 

läsförmågan (Høien & Lundberg, 2002). De kan även ha brister i läsförståelsen som beror på 

andra faktorer än avkodningssvårigheter. Ett exempel är metakognitiva svårigheter, och 

svårigheter att kunna använda sig av hjälpstrategier vid läsning (Cain, Bryant & Oakhill, 

2004). Dessutom löper barn med tidig språkstörning också risken att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter (Nauclér & Magnusson, 2000). Kvarstående språkförsening vid fem år och 

sex månader ökar risken för att barnet ska få svårigheter med läsning och skrivning (Bishop & 

Adams, 1990).  

En annan grupp barn som också har fonologiska svårigheter är barn som har 

cochleaimplantat. Ett cochleaimplantat (CI) är ett hörtekniskt hjälpmedel som ger döva eller 

hörselskadade barn, med intakt hörselnerv, möjligheten att uppfatta ljud och utveckla 

talkommunikation (Lee-Suk, Sung-Wook, Young-Mee & Jeong-Seo, 2009). Barn med CI är 

dock en heterogen grupp och flera faktorer kan påverka implantatets effektivitet. Faktorer som 

hur länge barnet har varit utan hörsel, ålder vid insättning av implantatet eller hur länge barnet 

har haft sitt CI, har visat sig korrelera väl med dessa barns språkliga och kognitiva förmågor 

(Tomblin, Barker, Spencer, Zhang, & Gantz, 2005). Ju tidigare insättningen sker desto bättre 

blir förutsättningarna för den kognitiva och språkliga utvecklingen, som en följd av hjärnans 

plasticitet hos små barn (Tomblin et al., 2005; Ertmer & Inniger, 2009; Sharma, Amy & 

Dorman, 2009). Den auditiva signalen blir dock mindre precis vid användning av ett CI än vid 

hörsel med ett friskt hörselorgan. Den fonologiska och akustiska informationen i tal blir inte 

lika tydlig som vid normal hörsel, vilket gör att barn med CI inte får samma tidiga auditiva 

stimulans som barn med typisk utveckling får. En sådan brist på auditiv stimulans kan leda till 

en försämring av den kognitiva och språkliga bearbetningen (Pisoni et al., 2008). 
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Kognitiva funktioner involverade i språklig bearbetning och läsning  

Läsning är en komplex aktivitet som involverar ett flertal olika kognitiva förmågor. Kognitiva 

funktioner som är viktiga för att lära sig att läsa är bland annat fonologiska förmågor, lexikal 

åtkomst, ordförråd och arbetsminne (Muter, 2006). 

Arbetsminne 

Arbetsminnet (AM) är en modell för det kognitiva system som tillfälligt lagrar och bearbetar 

språklig och visuell information. Baddeley och Hitch (1974) utvecklade en 

trekomponentmodell av AM bestående av visuospatiala skissblocket, fonologiska loopen och 

centrala exekutiven. Det visuospatiala skissblocket är ansvarigt för temporär lagring och 

bearbetning av visuella stimuli och i den fonologiska loopen bearbetas och lagras auditiva 

stimuli som till exempel talljud temporärt. Den fonologiska loopen består av två komponenter. 

Den ena komponenten är det fonologiska korttidslagret i vilken auditiv information kan lagras 

i några få sekunder. Den andra delen är den subvokala upprepningskomponenten och har som 

funktion att repetera ljudmaterial i korttidslagret, vilket gör att information kan hållas kvar 

längre (Baddeley, 2003). Tiden att hålla kvar talat material i AM är begränsad till cirka två 

sekunder. Förmågan att processa och lagra fonologisk information i AM under en viss tid har 

visat sig vara en förutsättning för att avkoda fonologiskt, vilket är den strategi barnet använder 

som nybörjare (Ziegler & Goswami, 2005). Den centrala exekutiven har en övergripande och 

styrande funktion för det komplexa AM. Den episodiska bufferten tillkom senare i modellen 

och antas vara ett system med begränsad kapacitet som är viktigt för exekutivt processande, 

men som skiljer sig från den centrala exekutiven genom att ha en lagringsfunktion (Baddeley, 

2000). Den episodiska bufferten bildar en länk mellan AM och långtidsminnet, kan binda 

samman information från olika modaliteter och är betydelsefull för vår förmåga till medveten 

uppmärksamhet (Baddeley, 2003). Arbetsminnet har en begränsad kapacitet, vilket innebär att 

om den centrala exekutiven belastas för mycket har undersystemen mindre utrymme att 

processa (Baddeley, 2000). Det fonologiska AM anses också ha betydelse för läsförmågan, 

eftersom ett bra fonologiskt AM är intimt förknippat med bättre ordinlärning, 

bokstavsinlärning och kvaliteten av de fonologiska representationerna (Baddeley, 2003).  

 Komplext AM refererar till både den fonologiska och visuospatiala loopen och den 

centrala exekutiven med deras förmåga att både lagra och processa information samtidigt 

(Adams, Alloway, Gathercole & Willis, 2006). Det komplexa AM har visat sig ha ett stort 

inflytande på olika aspekter av läsförmågan hos barn med typisk utveckling (Berninger & 
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Swanson, 1995; Danemann & Carpenter, 1980). Vid läsning integrerar och koordinerar 

exekutiven information om syntax, ordbetydelse och fonologiska regler, medan 

undersystemen behåller information om ord, meningar och fraser för att kunna förstå den lästa 

texten (Siegel & Ryan, 1989).  

Arbetsminnet kan testas på en generell, fonologisk och visuospatial nivå. Effekterna av 

det visuospatioala AM på barns kognitiva förmågor är delvis oklara (Wass et al., 2008). Det 

tros påverka läsförståelsen hos barn med typisk utveckling och nedsatt visuospatialt AM är ett 

förekommande fynd hos barn med läs- och skrivsvårigheter (Gathercole, 2005).  

Arbetsminne hos barn med läs- och skrivsvårigheter 

Eftersom det fonologiska AM är viktigt för ordförrådet och läsförmågan, kan brister i det 

förorsaka läs- och skrivsvårigheter. Barn med dyslexi har visat sig ha brister i det fonologiska 

arbetsminnet (Cain, Oakhill & Bryant, 2004). 

Komplext AM är också viktigt för läsförmågan och det finns studier som visar att 

komplext AM är viktigare än enbart fonologiskt AM för utvecklingen av läsfärdigheter 

(Gathercole, 2005; Ryan & Siegel, 1989). Dålig kapacitet hos det komplexa AM försämrar 

den avgörande processen att behålla nyligen framplockad kunskap från långtidsminnet och 

integrera den med nyinkommen information (Swanson & Bebee- Frankenberger, 2004). 

Brister i det komplexa arbetsminnet kan leda till inlärningssvårigheter hos barn med läs- och 

skrivsvårigheter (Pennington & Bishop, 2009).  

Det visuospatiala AM är inte utforskat i samma utsträckning som det komplexa 

arbetsminnet. I en studie av Adams et al. (2006) framkom att barn med läs- och 

skrivsvårigheter hade svårigheter med visuospatialt AM, men det korrelerade inte med 

läsförmågan. 

Arbetsminne hos barn med CI 

Det fonologiska AM anses ha betydelse för läsförmågan, eftersom ett bra fonologiskt AM 

intimt är förknippat med bättre ordinlärning, bokstavsinlärning och kvaliteten av de 

fonologiska representationerna (Baddeley, 2003). De flesta undersökningar pekar på att barn 

med CI har ett sämre fonologiskt AM än barn med typisk utveckling (Lyxell et al., 2009). 

Skillnaderna i prestationen på test av det fonologiska AM verkar framför allt bero på 

effektiviteten och hastigheten med vilken fonologisk och lexikal information bearbetas i AM 

(Burkholder & Pisoni, 2004).  

Det finns meningsskiljaktigheter vad gäller det komplexa arbetsminnets funktion hos barn 

med CI. Vissa studier tyder på att barn med CI presterar sämre på test av det komplexa AM än 
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barn med typisk utveckling (Pisoni et al., 2008), medan andra tyder på en icke-signifikant 

skillnad (Ibertsson, 2009). Det komplexa AM skiljer sig inte lika markant jämfört med 

normalpopulationen som till exempel det fonologiska AM gör hos barn med CI (Ibertsson, 

2009). Wass (2009) spekulerar i att skillnaderna i testresultaten hos barn med CI kan bero på 

testens utformning. Den nedsatta hörseln hos barn med CI kan göra att de missar viktig 

information på test som presenteras auditivt och kräver en god hörsel.  

Effekterna av det visuospatioala AM på barns kognitiva förmågor är delvis oklara (Wass 

et al., 2008). Barn med CI uppvisar varierande resultat på test av visuospatiala arbetsminnet. 

En förklaring till variationen i prestationerna tros vara att barn med typisk utveckling kan 

använda sig av verbala strategier vid kodning av visuell information. Dessa strategier kan vara 

en verbal kodning av visuell information eller subvokal upprepning som gör att informationen 

kan behållas längre i AM. Barn med CI verkar inte använda denna strategi i samma 

utsträckning (Burkholder & Pisoni, 2004).  

Fonologiska förmågor 

Fonologiska förmågor är en paraplyterm som inbegriper produktion och perception av 

språkljud (Wass, 2009).  De är viktiga både för att tillägna sig språket som barn och att senare 

lära sig läsa och skriva (Ibertsson, 2009). Till fonologiska förmågor hör bland annat 

fonologisk medvetenhet och etableringen av fonologiska representationer. När ett språkljud 

har etablerats i långtidsminnet kallas det för en fonologisk representation (Bishop, 1997). 

Tillängligheten till dessa representationer är viktig vid talspråklig bearbetning. Fonologiska 

förmågor påverkar hur tydligt och precist lexikala enheter som morfem och ord blir 

representerade (Samuelsson, 2006). Fonologisk medvetenhet innebär att barnet förstår att 

orden är uppbyggda av små betydelseskiljande enheter och att barnet även medvetet kan 

manipulera språkljuden både på stavelsenivå och fonemnivå (Wren, 2001). Det är en av de 

viktigaste förmågorna för att barn skall lära sig att avkoda orden vid läsinlärning (Samuelsson 

& Lundberg, 2003; Høien & Lundberg, 2002). Denna metaspråkliga förmåga utvecklas sedan 

när barnet har lärt sig att läsa. I forskning har man sett att barn utvecklar sin förmåga till 

fonologisk medvetenhet genom att tränas att tänka metaspråkligt, det vill säga reflektera över 

språkets form och inte dess betydelse (Layton & Deeny, 2001). Det innebär exempelvis att 

barnet kan markera stavelser, hör att orden rimmar, kan urskilja enskilda ljud i ordet, uppfattar 

ljudens inbördes ordning i ett ord, uppmärksammar felaktigheter i syntax och grammatik och 

uppfattar homonymer (Johnsen, 2001; Høien & Lundberg, 2002).  
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Fonologiska förmågor hos barn med läs- och skrivsvårigheter 

Forskning har visat att många barn med läs- och skrivsvårigheter har brister i de fonologiska 

förmågorna (Vellutino, 2004). Flera studier har visat att barn med läs- och skrivsvårigheter 

har svårigheter med till exempel repetition av nonord (Giliver & Byrne, 2009; Gathercole, 

1995; Hansen & Bowey, 1994; Snowling, Goulandris, Bowlby & Howell, 1986). Eftersom 

läsning av nonsensord förutsätter ett bra fonologiskt processande, tyder svårigheterna att 

repetera nonsensord på brister i de fonologiska representationerna. Orsakerna till 

svårigheterna antas vara att barnet har svårt att skapa fonologiska representationer och att få 

tillgång till dem (Snowling, 1995). Dåligt fonologiskt processande skulle kunna orsaka diffusa 

fonologiska representationer (Gathercole, Willis, Baddeley, & Emslie, 1994). I en jämförande 

studie av barn med läs- och skrivsvårigheter, barn med fonologiska problem och barn med 

språkstörning, framkom att alla tre grupper hade svårigheter med fonologiskt processande och 

dålig fonologisk medvetenhet (Bishop & Pennington, 2009).  

Fonologiska förmågor hos barn med CI 

Barn med CI uppvisar signifikant lägre resultat än kontrollgruppen bestående av barn med 

typisk utveckling på test av de fonologiska förmågorna. Detta visades bland annat genom 

testning av den fonologiska nivån med nonordsrepetition (Wass et al., 2008). Det fonologiska 

arbetsminnet verkar vara särskilt viktigt för de kognitiva funktionerna hos barn med CI. Det 

har visat sig att det har påverkan på utveckling av lexikonet och igenkänning av ord (Wass, 

2009). Svårigheterna med det fonologiska arbetsminnet tros bero på brist av auditiv stimulans 

innan ett CI opereras in och den avvikande ljudsignalen barnen får efter operationen (Pisoni et 

al., 2008). 

På test av lexikal åtkomst har det visat sig att barn med CI i allmänhet presterar på lägre 

nivå än barn med typisk utveckling. Det spekuleras i att orsaken till att de klarar av att auditivt 

urskilja olika fonem men inte att repetera dem, beror på brister i de fonologiska 

representationerna (Lyxell et al., 2009; Wass et al., 2008). Följaktligen har barn med CI 

svårare att klara av testuppgifter bestående av nonord än riktiga ord. Eftersom de fonologiska 

representationerna från långtidsminnet är mindre preciserade hos barn med CI, stöds inte 

bearbetning av nonord i sådana uppgifter (Wass, 2009).  

Lexikal åtkomst och ordförråd          

Förutom arbetsminne och fonologiska förmågor har ordförrådet betydelse för läsningen. Barn 

med ett stort ordförråd har bättre förutsättningar att få en bra läsförmåga (Bishop & Adams, 

1990; Storch & Whitehurst, 2002). När barnet börjar läsa blir skriften en viktig källa till 
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nyinlärning av ord, särskilt ovanligare ord (Johnsen, 2001). Flera studier har visat på 

korrelation mellan fonologisk kapacitet och utveckling av ordförrådet hos små barn 

(Gathercole et al., 1992; Gathercole & Adams, 1994; Gathercole et al., 1997). 

                      Tillgången till stabila fonologiska representationer är av stor betydelse för att ha en snabb 

lexikal åtkomst (Samuelsson, 2006). Med lexikal åtkomst menas den tid det tar från att man 

fått höra ett ord till dess man har identifierat det som ett ord man har i mentala lexikonet, det 

vill säga semantiska minnet (Wass et al., 2008). De barn som har en nedsatt förmåga att 

snabbt namnge bekanta visuella symboler löper större risk att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter (Bishop, 2009, Samuelsson, 2006).  

Läsförmåga 

Att läsa är en språklig aktivitet som kräver bra språkliga förmågor. De variabler hos 

förskolebarn som visat sig predicera den senare läsförmågan är fonologisk medvetenhet, 

ordförråd, verbalt arbetsminne, snabb namngivning och tidig skriftspråklig kompetens (Byrne 

et al., 2002; Samuelsson et al., 2005; Muter, 2006). Med tidig skriftspråklig kompetens menas 

barns kännedom och kunskaper om skrift innan de börjar läsinlärnningen. Exempel är att 

barnet känner igen bokstäver och visar intresse för böcker. Denna kompetens utvecklar barnet 

genom att exponeras för skrift i olika former (Samuelsson, 2006).  

Avkodning och förståelse vid läsning 

Med avkodning menas att kunna koppla grafem till fonem, det vill säga att relatera 

bokstäverna till de språkljud som representeras av grafemen. För att kunna avkoda måste 

barnet kunna alfabetet i den mening att det vet vilket språkljud varje bokstav representerar. 

Dessutom krävs förmågan att ha fonologisk medvetenhet som nämnts tidigare. Fonologisk 

avkodning innebär att barnet har lärt sig språkets systematiska samband mellan grafem och 

fonem.  När barnet kan avkoda fonologiskt, kan det även avkoda ett okänt ord som det inte 

stött på tidigare. Ortografisk avkodning innebär att barnet analyserar ordet dels som en helhet, 

dels uppmärksammar alla morfem. Detta innebär att de semantiska och syntaktiska 

strukturerna utnyttjas fullt ut och ger en bra läsförståelse (Høien & Lundberg, 2002). Denna 

avkodningsstrategi kallas även helordsläsning. Vid ortografisk avkodning lagras orden i 

ortografiska lexikonet som bokstavssträngar där varje bokstav har en sekventiell plats i ordet 

(Samuelsson, 2006). Lagringen av dessa bokstavssekvenser bygger på den alfabetiska 

analysen då barnet segmenterat ordet i fonem. Därför måste barnet först lära sig att avkoda 

fonologiskt, innan det kan tillägna sig den ortografiska strategin (Samuelsson, 2006).  
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Olika forskare har kommit fram till olika resultat när det gäller vilka förmågor som är 

viktigast för läsförståelsen. Contti-Ramsden och Fraser (2008) fann att språkliga förmågor 

hade starkare korrelation med läsförståelsen än fonologiska förmågor. Även 

avkodningsförmåga har visat sig korrelera med läsförståelsen (Cain, Bryant och Oakhill, 

2004). I samma studie framkom att metakognitiva förmågor, slutledningsförmåga, och att 

förstå strukturen i en berättelse hade samband med läsförståelsen. Metakognition är 

medvetenhet om den kunskap man har. När det gäller läsning handlar det om att veta hur man 

går till väga för att tolka en text och hur man söker i minnet. Förutom att avsiktligt välja 

strategier när man löser problem innebär metakognition också att man hela tiden övervakar 

sitt tillvägagångssätt och reflekterar när man läser (Høien  & Lundberg, 2002). 

Vidare har det komplexa arbetsminnet en viktig funktion för läsförståelsen. Det har bland 

annat en funktion som buffert för bibehållande av läst text innan den kan sättas i ett 

sammanhang och bearbetas (Cain, Bryant & Oakhill, 2004). Samtidigt bibehåller 

arbetsminnet information från långtidsminnet tills informationen integreras med den aktuella 

informationen ur texten. Arbetsminnets kapacitet är bland annat relaterat till förmågor som är 

viktiga för läsförståelsen såsom minne för fakta och härledning av budskap trots förekomst av 

okända ord i en text (Cain, Bryant & Oakhill, 2004).  

Avkodning och läsförståelse hos barn med läs- och skrivsvårigheter 

Hos barn med dyslexi är avkodningssvårigheterna grundproblemet. Svårigheter med 

avkodning beror i sin tur på brister i det fonologiska systemet (Höien & Lundberg, 2002). 

Dyslexi kan yttra sig på två sätt när det gäller svårigheter med avkodning. En alltför stark 

tendens till helordsläsning eller ortografisk läsning, det vill säga problem med att koda 

fonologiskt (Johnsen, 2001). Denna svårighet med fonologisk avkodning kallas för fonologisk 

dyslexi (Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993). Problemet kan även vara det motsatta, 

alltför stark tendens till ljudande, analytisk läsning, det vill säga problem med helordsläsning 

och syntes (Johnsen, 2001). Detta fenomen benämns ytdyslexi (Coltheart et al., 1993). Det 

finns även ett stort antal barn med läs- och skrivsvårigheter som har en bra avkodning men 

dålig läsförståelse (Samuelsson & Svanfeldt, 2002; Nauclér & Magnusson, 1990). 

Det kan finnas flera orsaker till att barn har svårigheter att förstå det de läser. När det gäller 

barn med dyslexi så är det svårigheterna att avkoda texten som förorsakar problemet med 

läsförståelsen (Höien & Lundberg, 2002). Det finns även andra orsaker till problem med 

läsförståelse. En orsak kan vara att barnet har en språkstörning. Barn med språkstörning har 

visat sig vara goda avkodare, men ha större svårigheter att förstå innehållet i det de läser 
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(Nauclér & Magnusson, 2000). Det finns uppgifter om att det är fler svenska barn som har 

svårigheter med läsförståelsen på grund av brister i språkförståelse än på grund av 

avkodningsproblem (Samuelsson & Svanfeldt, 2002). Författarna fann att nästan dubbelt så 

många barn hade problem med hörförståelsen än avkodningssvårigheter. Från Storbrittanien 

finns det uppgifter på att mellan nio och femton procent av barnen har läsförståelseproblem 

(Stothard and Hulme, 1995; Yuill & Oakhill, 1991). En orsak till problemet kan vara att 

barnet har svårigheter att dra slutledningar, inferenser av det de läser. Detta i sin tur hindrar 

läsaren från att forma en integrerad representation av textens betydelse (Stothard, 2001). 

Ytterligare en orsak kan vara bristande förmåga att kontrollera och utvärdera sin egen 

läsförståelse. Att använda sig av strategier som att läsa om texten och pausa för att förstå 

texten utmärker en god läsare (Stothard, 2001). Det har även visat sig att barn med nedsatt 

läsförståelse får ett sämre ordförråd, vilket leder till semantiska problem (Stothard, 1995; 

Samuelsson, 2006).  

Avkodning och läsförståelse hos barn med CI 

Forskning har funnit att diverse faktorer såsom familjernas socioekonomiska status, ålder då 

implantatet sattes in och den ickeverbala intelligensen har betydelse för läsförmågan hos barn 

med CI (Wass, 2009). Det finns skilda uppfattningar om hur stor del av barnen med CI som 

har en åldersadekvat läsförmåga (Wass, 2009). Flera studier har visat att barnen med CI har 

avkodningsförmåga i nivå med barn med typisk utveckling, men sämre vid test av 

läsförståelse (Carlsson & Åström, 2009; Ibertsson, 2009; Lyxell et al., 2008). Ibertsson 

testade tonåringar med CI och fann att alla barn presterade på samma nivå som barn med 

typisk utveckling på test av ortografisk avkodning. Däremot presterade knappt hälften av 

barnen i nivå med barn med typisk utveckling när fonologiska avkodningsstrategier krävdes. 

Det verkar dock som att barn med CI kan utveckla läs- och stavningsförmågor liknande dem 

som normalhörande barn gör, trots sina otydliga fonologiska representationer. Detta förklaras 

genom att barn med CI eventuellt kan lära sig att vara mindre beroende av sina fonologiska 

representationer och istället använda mer ortografiska avkodningsstrategier (Lyxell et al., 

2009). 

Avslutningsvis kan sägas att svårigheter att processa språk och tal visar sig också i 

svårigheter att läsa och skriva. Brister i de fonologiska representationerna och fonologiskt 

processande leder även till språkliga problem som exempelvis sämre fonologisk medvetenhet, 

svårigheter med framplockning av ord och sämre fonologiskt AM. Dessa förmågor korrelerar 

högt med läs och skrivförmågan hos barn med typisk utveckling (Snowling, 2001). 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka språkliga och kognitiva förmågor som är viktiga för 

läsinlärningen hos barn med läs- och skrivsvårigheter och att jämföra dessa med barn med CI 

och barn med typisk utveckling.  

 

Frågeställningar 

 

- Hur presterar barn med läs- och skrivsvårigheter och barn med cochleaimplantat på test av 

fonologiskt arbetsminne, visuospatialt arbetsminne, komplext arbetsminne, lexikal åtkomst, 

passivt ordförråd och läsförmåga?   

 

- På vilket sätt skiljer sig de språkliga och kognitiva förmågorna hos de nämnda grupperna? 

 

- Hur påverkar eventuella skillnader i de språkliga och kognitiva förmågorna läsförmågan hos 

barn med läs- och skrivsvårigheter och barn med cochleaimplantat? 

Metod 

Deltagare 

Sammanlagt deltog 64 barn i studien, varav 35 barn med typisk utveckling, 10 barn med CI 

och 19 barn med läs- och skrivsvårigheter(LoS). Barnen med LoS var i åldrarna 10 till 12 år. I 

denna grupp gick 8 stycken i årskurs (åk) fyra, 4 stycken gick i åk fem och 7 stycken gick i åk 

sex. Medelåldern vid testillfällena var 11;6 och medianåldern 11;8. Inklusionskriterierna för 

deltagande i studien var att barnen av ansvarig speciallärare på respektive skola bedömdes ha 

svårigheter med läsning och skrivning. De skulle ha svenska som modersmål och inte ha 

någon annan grundläggande problematik såsom koncentrations- och uppmärksamhets-

svårigheter, som kunde ha inverkan på deras läs- och skrivförmåga. Tanken med urvalet var 

även att barnen skulle vara i samma åldersspann som de tidigare testade barnen med CI (Wass, 

2009; Carlsson & Åström, 2009; Lepikkö & Lundquist, 2008; Andersson & Thuresson 

Muhrman, 2007). Rekrytering av deltagare med läs- och skrivsvårigheter gjordes av 

författarna i föreliggande studie, som kontaktade flera skolor i en mindre stad i Mellansverige.  

Kontrollgrupp och jämförelsegrupp 

Kontrollgruppen bestod av sammanlagt 35 barn som gick i åk fyra till sex och de var i 

åldrarna 10 till 12 år. I denna grupp gick 12 stycken i åk fyra, 11 stycken gick i åk fem och 12 
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stycken gick i åk sex. Denna grupp har vi valt att kalla barn med typisk utveckling (Typ i 

tabell 1-3). Dessa barn har en normal syn och hörsel, samt även en typisk utveckling av läs- 

och skrivförmågan. Jämförelsegruppen bestående av barn med CI valdes ut från tidigare 

genomförda studier (Wass et al., 2008, Carlsson & Åström, 2009; Lepikkö & Lundquist, 2008; 

Andersson & Thuresson Muhrman, 2007). Denna grupp bestod av 10 barn i samma ålder och 

årskurser som barnen med typisk utveckling. Av dessa deltagare gick 5 stycken i årskurs fyra, 

3 stycken i årskurs fem och 2 stycken gick i årskurs sex. Vid jämförelse av gruppernas 

medelvärde på Blockmönster som testar icke-verbal kognition, framkom att det inte fanns 

några signifikanta skillnader mellan grupperna med avseende på denna förmåga. 

Pilotstudie 

En pilotstudie utfördes på 5 barn med typisk utveckling för att få ökad kännedom om 

testförfarandet. Av dessa barn gick 3 stycken i årskurs två, 1 barn i åk fyra och 1 barn i åk sex. 

Testresultaten för de två äldsta barnen användes sedan som en del av den data som utgör 

kontrollgruppen av barn med typisk utveckling i studien. 

Undersökningsmaterial 

I den ordning som testen redovisas i resultatet presenteras även undersökningsmaterialet 

nedan. 

Sound Information Processing System (SIPS) 

Testen SIPS utvecklades av Wass et al., (2005). Av de 17 databaserade deltesten som test-

batteriet består av valdes 8 deltest som ansågs vara lämpliga för studien. Resultatet och 

reaktionstiden på de första 5 deltesten som presenteras nedan sparades på datorn, medan de 

sista 3 spelas in på extern inspelningsutrustning. 

 

Nonordsdiskrimination testar framför allt den sensorisk- perceptuella förmågan, samt tillfällig 

fonologisk lagring. Deltagaren ska så snabbt som möjligt trycka på mellanslagstangenten så 

fort ett par ord är identiska. Bara ett fonem skiljer orden åt (glyvå-glypå).  

 

Wordspotting testar fonologiska representationer i lexikon, samt lexikal åtkomst. Deltagaren 

får höra nonord blandade med riktiga ord. Vid ett riktigt ord trycks mellanslagstangenten så 

snabbt som möjligt. Responserna och svarstiden sparas på datorn. I resultatdelen anges både 

svarstid och poäng. 
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Passiv ordmobilisering testar fonologiska och semantiska representationer. Bilder med olika 

slags distraktorer (semantiskt-, fonologiskt- och ordrelaterade) presenteras på dataskärmen. 

Deltagaren får klicka på bilden som bäst representeras av ett ord de får höra. I resultatdelen i 

denna studie anges både tid och poäng. Tiden är ett mått på lexikal åtkomst, medan poängen 

är ett mått på passivt ordförråd. 

 

Kategoribestämning testar fonologiska och semantiska representationer i långtidsminnets 

lexikon. Deltagaren får identifiera ord tillhörande en viss semantisk kategori bland andra 

riktiga ord. ”Kategoribestämning svarstid” i resultatdelen anger den tid det tar för barnet att 

identifiera ordet, det vill säga den lexikala åtkomsten. Poäng på den semantiska delen anges 

som ”poäng rätt”. 

 

Matrismönster testar visuospatialt arbetsminne. Deltagaren får minnas rutmönster i ett grått 

5*5 rutsystem och återge dem. Svårighetsgraden ökar med antal rutor som för tillfället byter 

färg.  

 

Nonordsrepetition testar fonologiskt arbetsminne. Deltagaren får repetera nonord med ökande 

svårighetsgrad verbalt. Poäng ges både för ”korrekta ord” och ”korrekta konsonanter”. För att 

få rätt på ”korrekta konsonanter” skall barnet återge konsonanterna rätt och på rätt position i 

stavelsen. För att få rätt på ”korrekt ord” ska även vokalerna i ordet återges korrekt.  

 

Seriell återgivning av nonord 2 testar fonologiskt arbetsminne utan stöd från långtidsminnet. 

Deltagaren får repetera nonord med ökande svårighetsgrad där allt från två till fem ord 

upprepas. Poäng ges både på ”korrekta ord” och ”korrekta konsonanter”. För att få rätt 

på ”korrekta konsonanter” skall barnet återge konsonanterna korrekt och på rätt position i 

stavelsen. För att få rätt på ”korrekta ord” ska även vokalerna i ordet återges korrekt.  

 

Satsifyllnad och återgivning testar komplext arbetsminne, det vill säga förmågan att lagra 

information och samtidigt bearbeta den. Två, tre och sedan fyra meningar i rad där sista ordet 

i meningen fattas spelas upp. Deltagaren får fylla i ett passande ord efter varje mening och 

sedan upprepa de ord som har sagts efter varje omgång. Fonologisk prompting ges om 

deltagaren inte kommer ihåg orden. 
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SL 40  

SL 40 testar läsförståelse av meningar och är utarbetat av Nielsen, Kreiner, Poulsen och 

Søegård (1983, 1989). Det är översatt och bearbetat av Nauclér & Magnusson (1997). Testet 

kartlägger även på olika sätt elevens färdigheter i att läsa meningar. Det är uppdelat i Procent 

rätt av totalt antal uppgifter, Läspercentil och Lästidsnivå. Procent rätt av totalt antal uppgifter 

visar läsförståelsen. Läspercentil visar barnets resultat av läsförståelsen relaterat till 

normalpopulationen. Lästidsnivå är ett mått av läshastighet, där lästidsnivå 1 är bäst och 3 är 

sämst, och grundar sig på hur lång tid barnet använder för att göra provet. Femton minuter är 

maxtid. 

WISC- III Blockmönster 

Blockmönster är utformat av Wechsler (1991) och prövar spatialt tänkande och organisation. 

Det är det enda deltestet i föreliggande studie som testar icke-verbal begåvning. 

Testdeltagaren får ett antal kuber med olikfärgade sidor som ska läggas ihop till ett mönster 

som är identiskt med ett mönster som visas på en bild. Övningarna är tidsbegränsade och 

bonuspoäng ges för snabbt genomförande.  

TOWRE  

TOWRE är en svensk översättning av Test of Word Reading Efficiency (Torgesen, Wagner & 

Rashotte, 1999). Det testar barnets avkodningshastighet och dess lässtrategi, det vill säga om 

den är ortografisk eller fonologisk. Tillvägagångssättet vid testning är att testdeltagaren läser 

listor av riktiga ord och nonord så snabbt och korrekt som möjligt. Barnet får 45 sekunder per 

lista och läsningen spelas in. De ord som inte uttalats rätt vid läsningen bedöms som felaktiga 

och dras av ifrån de ord som deltagaren klarat av att läsa på 45 sekunder. Bara gruppen barn 

med LoS i denna studie testades med TOWRE. Barn med CI och barn med typisk utveckling 

är inte testade med TOWRE, så inga jämförelser av medelvärden för de grupperna kunde 

göras. Testet ansågs dock ge viktig information om gruppen med LoS som var fokus för 

analysen i föreliggande studie. 

Peabody Picture Vocabulary Test - III (PPVT- III) 

PPVT- III utformades av Dunn och Dunn (1997) för åldrarna två och ett halvt år och uppåt. 

Testet består av 204 bilder indelade i 17 set om 12 bilder ordnade i stigande svårighetsgrad. 

Till varje målord finns fyra svarsalternativ, en korrekt bild och tre semantiska distraktorer. 

Det testar receptivt ordförråd i klasserna substantiv, adjektiv och verb. Testdeltagaren 

uppmanas att peka på eller säga siffran på den bild som bäst matchar ordet som testledaren 

säger. Poäng ges för antal korrekta svar. Även PPVT gjordes bara på barn med LoS och inte 
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på de två andra grupperna. Eftersom det inte finns några jämförelsedata insamlade i denna 

studie har data för barn med LoS jämförts med normeringsvärden (stanine) ur testets manual. 

Undersökningsprocedur 

Testningen av varje testdeltagare tog cirka en och en halv timme och genomfördes vid två 

olika tillfällen. Varje testtillfälle tog cirka fyrtiofem minuter med en kort paus i mitten av 

testningen. Båda författarna var närvarande under hela testningsproceduren och samma 

testordning användes vid varje tillfälle. Testen delades upp mellan författarna så att de alltid 

genomförde samma test. Den av författarna som inte testade förde anteckningar. Proceduren 

inleddes och avslutades med ett test som inte krävde verbal respons av deltagarna, eftersom 

detta ansågs underlätta testproceduren för deltagarna. Testningarna genomfördes på avskilda 

rum på de skolor där deltagarna gick. De databaserade testen utfördes på en bärbar dator av 

märket Hp Pavilion med tillkopplad datamus. Barnens svar på testen Nonordsrepetiton, 

TOWRE, Seriell återgivning av nonord 2 och Satsifyllnad och återgivning spelades in på 

inspelningsutrustning av märket Microtrack II. Resultaten från resterande fyra deltest sparades 

automatiskt som digital data på datorns hårddisk. 

Etiska överväganden 

Information om studiens syfte och testningens genomförande skickades till deltagarnas 

föräldrar i ett informationsbrev (se bilaga 1). Varje deltagare fick även själv skriva på ett 

medgivande om deltagande innan testningen började. De fick även muntlig information att de 

när som helst kan avbryta testningen. Alla deltagare i studien har garanterats anonymitet och 

är avidentifierade så att varken kön eller ålder framgår. 

Analysmetod 

För att jämföra de olika gruppernas resultat med varandra räknades medelvärden och 

standardavvikelser ut för respektive grupp på respektive test. Medelvärdena jämfördes sedan 

med varandra med en envägs variansanalys, mellangruppsdesign (ANOVA) i statistik-

programmet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) för att se om det fanns 

skillnader mellan gruppernas resultat. För att se var skillnaderna fanns användes Tukey`s Post 

Hoc test..  
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Interbedömarreliabilitet och rättning av test 

Svaren på ”Nonordsrepetition” och ”Seriell återgivning av nonord” spelades in och svaren 

transkriberades i efterhand av respektive författare. Först gjordes en jämförelse av 

transkriptionerna på ”Nonordsrepetition” där överensstämmelsen mellan transkriptionerna 

gällande alla fonem jämfördes. Antal överensstämmande fonem delades med totala antalet 

fonem och kvoten gjordes om till procent. Denna procentsats anger interbedömarreliabiliteten 

i procent. Interbedömarreliabiliteten uppmättes då till 88,1 %. Därefter lyssnade författarna 

tillsammans på de inspelade svaren och konsensus uppnåddes vad gäller transkriptionerna av 

svaren. Sedan rättades testen. När det gäller rättningen av TOWRE lyssnade författarna 

tillsammans på de inspelade svaren.  

Resultat 

För att beskriva hur de undersökta skillnaderna i de språkliga och kognitiva förmågorna ser ut 

har resultatet av undersökningen redovisats på gruppnivå, där medelvärden och 

standardavvikelser på de olika testen redovisas för gruppen barn med CI, barn med läs - och 

skrivsvårigheter (LoS) och barn med typisk utveckling. Redovisningen av testen sker i en 

följd där först test av fonologiska förmågor och lexikal åtkomst sammanfattas, sedan test av 

arbetsminne och slutligen test av läsförmåga.  

Resultat av fonologisk och lexikal förmåga 

På den fonologiskt perceptuella förmågan testad med Nonordsdiskrimination (poäng och 

svarstid) presterade gruppen barn med LoS i nivå med barn med typisk utveckling vid 

jämförelse av antal poäng rätt. Dessa två grupper skiljde sig signifikant åt från gruppen barn 

med CI på samma deltest. Vid jämförelse av svarstiden på samma test fanns ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna.  

På de första två testen av lexikal åtkomst (Wordspotting och Passiv ordmobilisering), 

framkom att barn med LoS inte skiljde sig signifikant från barn med typisk utveckling. Barn 

med CI presterade signifikant lägre än barn med LoS och barn med typisk utveckling på 

samma test. På det tredje testet av lexikal åtkomst (Kategoribestämning, poäng) presterade 

barn med LoS återigen på samma nivå som barn med typisk utveckling, medan barn med CI 

presterade signifikant lägre än barn med LoS och barn med typisk utveckling. På andra delen 

av Kategoribestämning där svarstiden jämfördes, presterade barn med LoS i nivå med barn 
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med CI. Dessa två grupper skiljde sig signifikant åt från barn med typisk utveckling på 

samma del av testet (se tabell 1).  

Sammanfattningsvis har gruppen med CI i genomsnitt presterat lägre på test av  

fonologiska förmågor och lexikal åtkomst än gruppen med LoS och barn med typisk 

utveckling. Barnen med CI har även uppvisat signifikant lägre medelvärden och högre 

standardavvikelser än gruppen med LoS och barn med typisk utveckling. Gruppen barn med 

LoS har på de allra flesta testen av den fonologiskt perceptuella förmågan och lexikal åtkomst 

presterat i nivå med barn med typisk utveckling, med liknande medelvärden och 

standardavvikelser (se tabell 1). 
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Tabell 1. Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) samt signifikansprövning för test av 

fonologisk förmåga och lexikal åtkomst hos barn med CI, LoS och barn med typisk utveckling.  

Test  

LoS(n=19) 

Åk 4, n=8, 

Åk 5, n=4, 

Åk 6, n=7 

 

 

CI (n=10) 

Åk 4, n=5, 

Åk 5, n=3, 

Åk 6, n=2 

 

Typ (n=35) 

Åk 4, n=12, 

Åk 5, n=11, 

Åk 6, n=12 

 

CI/LoS/Typ 

Variansanalys 

 

 

Test av  

signifikans 

(Tukey`s Post 

Hoc test) 

 

M 

(SD) 

 

M 

(SD) 

 

M 

(SD) 

 

F           p 

 

 Fonologisk/ perceptuell 

förmåga 

 

Nonordsdiskrimination 

Poäng (max 8) 

 

Nonordsdiskrimination 

Svarstid (s) 

 

Lexikal åtkomst 

 

Wordspotting 

Poäng (max 9) 

 

 

Wordspotting 

Svarstid (s) 

 

Passiv ordmobilisering 

Poäng (max 9) 

 

Passiv ordmobilisering 

Svarstid (s) 

 

 

Kategoribestämning 

Poäng (max 30) 

 

Kategoribestämning 

Svarstid (s) 

 

 

 

7,77 

(0,39) 

 

3,54 

(1,74) 

 

 

 

7,88 

(1,23) 

 

 

1,22 

(0,09) 

 

     8,72 

(0,46) 

 

2,03 

(0,32) 

 

 

     29,47 

(0,77) 

 

1,30 

(0,15) 

 

 

 

6 

(2,21) 

 

3,66 

(1,16) 

 

 

 

3,88 

(2,20) 

 

 

1,40 

(0,13) 

 

         7 

(1,87) 

 

2,30 

(0,34) 

 

 

      25,6 

(0,47) 

 

1,35 

(0,85) 

 

 

 

7,97 

(0,16) 

 

3,53 

(1,95) 

 

 

 

8,42 

(0,65) 

 

 

1,18 

(0,11) 

 

       8,82 

(0,38) 

 

1,86 

(0,25) 

 

 

      28,94 

(0,41) 

 

1,20 

(0,15) 

 

 

 

19,34     <.01 

 

 

1,98        n.s. 

 

 

 

 

 

55,64    <.01 

 

 

 

14,67    <.01 

 

 

20,04    <.01 

 

 

0,11       n.s 

 

 

 

15,12     <.01 

 

 

5,34     <.01 

 

 

 
LoS= Typ > CI 

 

 

 

 

 

 

 

 
LoS = Typ > CI 

 

 

 
LoS = Typ > CI 

 

 

LoS = Typ > CI 

 

 

 

 

 

 
LoS = Typ > CI 

 

 
LoS = CI < Typ 
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Resultat av arbetsminne 

På det visuospatiala AM föreligger ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Alla grupper 

har liknande medelvärden och standardavvikelser. På det första testet av fonologiskt AM, 

Nonordsrepetition, presterade barn med CI signifikant lägre än barn med LoS som i sin tur 

presterade signifikant lägre än barn med typisk utveckling.  

På det andra testet av fonologisk AM, Seriell återgivning av nonord (korrekta 

konsonanter), fanns det återigen en signifikant skillnad mellan barn med CI och barn med LoS. 

Även skillnaden mellan barn med LoS och barn med typisk utveckling var signifikant på det 

testet. Resultatet på Seriell återgivning av nonord (korrekta ord) visade däremot att det 

föreligger en signifikant skillnad mellan barn med CI och de andra grupperna, medan det inte 

fanns en signifikant skillnad mellan barn med LoS och barn med typisk utveckling. 

 På det komplexa AM framkom en signifikant skillnad mellan grupperna. Gruppen barn 

med CI skiljde sig signifikant åt från gruppen barn med LoS och hörande barn. Det finns dock 

ingen skillnad mellan barn med LoS och barn med typisk utveckling (se tabell 2). 

Sammanfattningsvis kan sägas att barn med LoS presterar bättre än barn med CI på test av 

fonologiskt och komplext AM. Barn med LoS presterar i nivå med barn med typisk 

utveckling på test av komplext och visuospatialt AM. De har dock fått signifikant lägre 

resultat än barn med typisk utveckling på test av det fonologiska AM. Alla grupper har fått 

liknande resultat på test av visuospatialt AM. 
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Tabell 2. Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) samt signifikansprövning för test av 

fonologiskt, visuospatialt och komplext arbetsminne hos barn med CI, LoS och barn med typisk 

utveckling.  

Test  

LoS (n=19) 

Åk 4, n=8, 

Åk 5, n=4, 

Åk 6, n=7 

 

 

CI (n=10) 

Åk 4, n=5, 

Åk 5, n=3, 

Åk 6, n=2 

 

Typ (n=35) 

Åk 4, n=12, 

Åk 5, n=11, 

Åk 6, n=12 

 

CI/LoS/Typ 

Variansanalys 

 

 

Test av  

signifikans 

(Tukey`s Post 

Hoc test) 

 

M 

(SD) 

 

M 

(SD) 

 

M 

(SD) 

 

F            p 

 

Visuospatialt AM 

 

Matrismönster 

Poäng (max 8) 

 

Fonologiskt AM 

 

Nonordsrepetition 

Andel konsonanter 

korrekt i % 

 

Nonordsrepetition, 

Andel ord korrekt i % 

 

Seriell återgivning av 

nonord, Andel 

konsonanter korrekt 

i % 

 

Seriell återgivning av 

nonord, Andel ord 

korrekt i % 

 

Komplext AM 

 

Satsifyllnad och 

återgivning 

Poäng (max 18) 

 

 

4,78 

(1,27) 

 

 

 

81,48 

(10,99) 

 

 

47,81 

(12,52) 

 

54,56 

(12,09) 

 

 

 

44,11 

(11,81) 

 

 

 

 

13,15 

(2,43) 

 

 

5,3 

(0,94) 

 

 

 

43,66 

(18,92) 

 

 

5,73 

(7,02) 

 

27,42 

(6,02) a 

 

 

 

 

7,14 

(4,01) a 

 

 

 

 

 

9,3 

(3,62) 

 

 

5,31 

(1,15) 

 

 

 

92,26 

(5,73) 

 

 

70,31 

(13,74) 

 

62,12 

(10,40) 

 

 

 

49,10 

(11,38) 

 

 

 

 

14 

(1,98) 

 

 

1,34        n.s. 

 

 

 

 

81,37    <.01 

 

 

 

86,44    <.01 

 

 

30,72    <.01 

 

 

 

 

42,29     <.01 

 

 

 

 

 

14,63    <.01  

 

 

 

 

 

 

 
CI < LoS < Typ 

 

 

 
CI < LoS < Typ 

 

 
CI < LoS < Typ 

 

 

 

 
LoS = Typ > CI 

 

 

 

 

 
LoS = Typ > CI 

 

a . n=7 
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Resultat av läsförmåga 

På test av läsförståelse som testades med SL 40 (% totalt antal rätt uppgifter) framkom att 

barn med LoS presterade signifikant lägre än barn med CI och barn med typisk utveckling. 

Barnen med CI presterade däremot i nivå med barn med typisk utveckling. Vid jämförelse av 

läspercentilen på SL 40, där alla grupper jämförs med normeringsvärden för testet, framkom 

att barn med typisk utveckling hade signifikant högre medelvärden än barn med CI, som i sin 

tur presterade signifikant bättre än barn med LoS. Vid jämförelse av lästidsnivå på SL 40, 

som visar läshastighet, presterade barn med CI signifikant bättre än de andra grupperna. Det 

framkom ingen signifikant skillnad mellan barn med typisk utveckling och barn med LoS (se 

tabell 3). 

Sammanfattningsvis presterade barnen med LoS signifikant lägre på test av läsförmågan 

än de andra grupperna förutom på test av läshastighet, där de presterade i nivå med barn med 

typisk utveckling. Barn med CI presterade i nivå med barn med typisk utveckling, förutom 

vid jämförelsen av läspercentilen, där de uppvisade signifikant lägre siffror än barn med 

typisk utveckling. När det gäller läshastighet presterade barn med CI signifikant bättre än barn 

med typisk utveckling. 

Resultat av avkodningsstrategi och ordförråd 

På test av icke-verbal kognition framkom inga signifikanta skillnader mellan grupperna.  

Test av fonologisk avkodning (TOWRE) och test av ordförrådet (PPVT) gjordes på barn med 

LoS. Medelvärdet för TOWRE (nonord) är 58,36  och medelvärdet för TOWRE (ord) är 

102,78. Staninevärdet för barn med LoS på PPVT är 5,2 (se tabell 3). 
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 Tabell 3. Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) samt signifikansprövning för test av 

läsförmåga och icke-verbal kognition hos barn med CI, LoS och barn med typisk utveckling.  

Test  

LoS(n=19) 

Åk 4, n=8, 

Åk 5, n=4, 

Åk 6, n=7 

 

 

CI (n=10) 

Åk 4, n=5, 

Åk 5, n=3, 

Åk 6, n=2 

 

Typ (n=35) 

Åk 4, n=12, 

Åk 5, n=11, 

Åk 6, n=12 

 

CI/LoS/Typ 

Variansanalys 

 

 

Test av  

signifikans 

(Tukey`s Post 

Hoc test) 

 

M 

(SD) 

 

M 

(SD) 

 

M 

(SD) 

 

F           p 

 

Läsförmåga 

 

Läsförståelse 

SL 40 
% rätt av totalt antal 

uppgifter  

 

SL 40 
Läspercentil 

 

Läshastighet 

SL 40 

Lästidsnivå (1-3)  

 

 

Icke-verbal kognition 

 

WISC III- 

Blockmönster 

IK Poäng 

 

Fonologisk avkodning 

 

TOWRE 

Nonord b 

 

TOWRE 

Ord b 

 

Ordförråd 

 

PPVT 

 

 

 

82,36 

(10,84) 

 

 

16,05 

(10,61) 

 
 

2,47 

(0,51) 

 

 

 

 

90,36 

(19,64) 

 

 

 

 

58,36 

 

 

102,78 

 

 

 

 

5,2 c  

 

 

 

85,5 

(16,9) a 

 

 

 

36,66 

(26,01) a 
 

 

1,83 

(0,40) 

 

 

 

 

88 

(24,93) 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

93,67 

(5,54) 
 

 

 

46,17 

(29,20) 
 

 

1,85 

(1,04) 

 

 

 

 

103,68 

(21,85) 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 
 

 

 

- 

 

 

 

10,52     <.01 

 
 

 

 

9,23     <.01 

 
 

 

15,62    <.01 

 

 

 

 

 

3,39      n.s. 

 

 

 
LoS < Typ = CI 

  
 

 

 

LoS  < Typ 

LoS = CI 

CI = Typ 

 

 

CI > Typ=LoS 

 

  

 

 

a. n=6 b. Endast utfört i LoS-gruppen. c. Staninevärdet för barn med LoS  
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Korrelationer mellan olika deltest 

I följande stycke presenteras resultaten av korrelationsanalyserna av fonologisk/perceptuell 

förmåga, lexikal åtkomst, arbetsminne och läsförmåga. Gruppen barn med LoS gjorde även 

ett test av avkodningsförmåga (TOWRE) och ett test av ordförråd (PPVT). Resultaten 

sammanfattas längre ner i tre enskilda tabeller för varje deltagargrupp (se tabell 4, 5 och 6). 

Fonologisk/perceptuell förmåga och lexikal åtkomst 

Hos barn med LoS korrelerar ett test av lexikal åtkomst (svarstid) med ett test av den 

fonologiskt/perceptuella förmågan (svarstid) (r = .623, p < .01) och med fonologiskt AM (r 

= .519, p < .05). Hos barn med CI korrelerar lexikal åtkomst både med fonologiskt AM (r = -

.725 p < .05), komplext AM (r =-.657, p<.05) och med icke-verbal kognition (r =.815, p < .01). 

Hos barn med typisk utveckling korrelerar de två testen av lexikal åtkomst med varandra (r 

= .760, p < .01), samt med fonologisk/perceptuell förmåga (r = .659, p < .01) och läsförmåga 

(r =-.501, p < .01). 

 

Arbetsminne 

Hos barn med LoS korrelerar fonologiskt AM med lexikal åtkomst (svarstid), (r =.710, p < .01) 

och med det andra testet av fonologiskt AM. Hos barn med CI korrelerar fonologiskt AM med 

det komplexa AM (r = .764, p < .05), lexikal åtkomst (Kategoribestämning, svarstid) (r = -

.725, p < .05), lexikal åtkomst (Wordspotting, svarstid), (r = -.728, p < .05) och fonologiskt/ 

perceptuella förmågan (r = .698, p < .05). Det komplexa AM hos barn med CI korrelerar med 

lexikal åtkomst (r = - 657, p < .05), fonologisk avkodning (r =,997, p < .05) och läsförmåga (r 

= .947, p<.05 ). Hos barn med typisk utveckling korrelerar komplext AM med fonologiskt 

AM (r =.365, p < .05) och icke-verbal kognition (r = 360, p < .05). Visuospatialt AM 

korrelerar inte med något annat test.  

Läsförmåga 

Hos barn med LoS korrelerar läsförmåga med fonologisk avkodning (r =.581, p < .01). Hos 

barn med CI korrelerar läsförmåga med komplext AM (r=,947, p < .05). Hos barn med typisk 

utveckling korrelerar läsförmåga med lexikal åtkomst (r =-.501, p < .01). 
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 Tabell 4 

Korrelationer mellan resultat på de olika deltesten samt bakgrundsvariabler (LoS) 

*= p < .05, **= p < .01 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.Fonologisk/perceptuell 

förm.- Nonordsdiskrim. 

Poäng 

1            

2.Fonologisk/perceptuell 

förm.- Nonordsdiskrim. 

Svarstid (s) 

,040 1           

3. Lexikal åtkomst- 
Wordspotting 

Svarstid (s) 

-,370 ,014 

 

1          

4. Lexikal åtkomst-

Katogoribestämning, 

Svarstid (s) 

,207 ,623** ,052 1         

5. Visuospatialt AM- 
Matrismönster 

Poäng 

,204 -,091 ,279 ,206 1        

6. Fonologiskt AM-

Nonordsrepetition, 

Korrekta konsonanter 

-,252 ,084 ,450 ,192 ,010 1       

7. Fonologiskt AM-

Seriell återgivning 

av nonord, korrekta 

konsonanter 

-,330 ,118 ,519* ,273 ,262 ,710** 1      

8. Komplext AM-

Satsifyllnad och  

repetition 

-,183 -,298 ,418 

 

-,087 ,342 ,210 ,176 1     

9. Läsförmåga- SL 40 

% rätt av totalt antal 

uppgifter 

,191 -,356 ,061 -,409 -,022 ,107 -,079 ,003 1    

10. Icke-verbal 

kognition- Blockmönser 

Poäng 

-,006 ,196 -,015 -,085 -,054 ,229 ,176 -,141 ,093 1   

11. Fonologisk 

avkodning- TOWRE, 

nonord 

-,284 -,067 ,296 -,449 ,014 ,121 ,206 ,080 ,581** ,119 1  

12. Ordförråd- PPVT 

Standardpoäng 
-,146 ,139 ,096 ,150 -,083 ,229 ,113 ,055 -,351 -,141 -,445 1 
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Tabell 5 

Korrelationer mellan resultat på de olika deltesten samt bakgrundsvariabler (CI) 

*= p < .05, **= p < .01 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.Fonologisk/perceptuell 

förm.- Nonordsdiskrim. 

Poäng 

1            

2.Fonologisk/perceptuell 

förm.- Nonordsdiskrim. 

Svarstid (s) 

,155 1           

3. Lexikal åtkomst- 
Wordspotting 

Svarstid (s) 

-,370 ,027 1          

4. Lexikal åtkomst-

Katogoribestämning, 

Svarstid (s) 

-,410 ,060 -,681* 1         

5. Visuospatialt AM- 
Matrismönster 

Poäng 

,477 -,115 ,045 -,518 1        

6. Fonologiskt AM-

Nonordsrepetition, 

Korrekta konsonanter 

,698* ,510 -,728* -,725* -,263 1       

7. Fonologiskt AM-

Seriell återgivning 

av nonord, korrekta 

konsonanter 

,327 ,409 ,720 -,632 ,077 -,167 1      

8. Komplext AM-

Satsifyllnad och  

repetition 

,305 -,389 -,657* -,657* ,391 ,764* ,681 1     

9. Läsförmåga- SL 40 

% rätt av totalt antal 

uppgifter 

,430 ,110 -,401 ,057 ,305 ,374 -,575 ,947* 1    

10. Icke-verbal 

kognition- Blockmönser 

Poäng 

-,345 -,011 ,815** -,019 ,178 -,407 -,381 -,391 ,539 1   

11. Fonologisk 

avkodning- TOWRE, 

nonord 

- - - - - - - - - - 1  

12. Ordförråd- PPVT 

Standardpoäng 
- - - - - - - - - - - 1 
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Tabell 6 

Korrelationer mellan resultat på de olika deltesten samt bakgrundsvariabler (barn med typisk utveckling) 

*= p < .05, **= p < .01 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.Fonologisk/perceptuell 

förm.- Nonordsdiskrim. 

Poäng 

1            

2.Fonologisk/perceptuell 

förm.- Nonordsdiskrim. 

Svarstid (s) 

-,146 1           

3. Lexikal åtkomst- 
Wordspotting 

Svarstid (s) 

,178 ,549** 1          

4. Lexikal åtkomst-

Katogoribestämning, 

Svarstid (s) 

-,044 ,659** ,760** 1         

5. Visuospatialt AM- 
Matrismönster 

Poäng 

-,103 -,196 -,028 -,077 1        

6. Fonologiskt AM-

Nonordsrepetition, 

Korrekta konsonanter 

-,221 ,099 ,015 ,137 ,053 1       

7. Fonologiskt AM-

Seriell återgivning 

av nonord, korrekta 

konsonanter 

-,226 ,118 ,125 ,044 -,095 ,112 1      

8. Komplext AM-

Satsifyllnad och  

repetition 

-,219 -,101 -,157 -,149 ,269 ,183 ,365* 1     

9. Läsförmåga- SL 40 

% rätt av totalt antal 

uppgifter 

-,201 -,033 -,501** -,238 ,021 ,167 -,110 ,274 1    

10. Icke-verbal 

kognition- Blockmönser 

Poäng 

-,090 -,113 -,234 -,205 -,032 ,179 -,032 ,360* ,299 1   

11. Fonologisk 

avkodning- TOWRE, 

nonord 

- - - - - - - - - - 1  

12. Ordförråd- PPVT 

Standardpoäng 
- - - - - - - - - - - 1 
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Diskussion  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka språkliga och kognitiva förmågor som är 

viktiga för läsinlärningen hos en grupp barn med läs- och skrivsvårigheter. Resultaten 

jämfördes sedan med data från barn med CI och barn med typisk utveckling. Resultaten 

redovisades i test som mäter de fonologiska förmågorna, lexikal åtkomst, arbetsminne och 

slutligen test som mäter läsförmågan. Dessutom gjordes korrelationsanalyser för att se om det 

finns samband mellan de testade kognitiva förmågorna i de tre testade grupperna. I följande 

stycke diskuteras resultaten av test av de fonologiska förmågorna och lexikal åtkomst.  

Fonologiska förmågor hos barn med LoS och CI  

Vissa faktorer hos barn med LoS har visat sig kunna påverka hur väl de fonologiska 

förmågorna utvecklas. Brister i det fonologiska processandet som visar sig som nedsatt 

fonologiskt AM, svårigheter med fonologiska representationer och bristande fonologisk  

medvetenhet är faktorer som kan bidra till läs- och skrivsvårigheter (Vellutino et al., 2004). 

En fonologisk språkstörning i förskoleåldern kan öka risken för läs- och skrivsvårigheter i 

senare faser av skolgången (Bishop & Adams, 1990). Ju svårare den fonologiska 

språkstörningen är och ju längre tid den kvarstår hos barnet, desto större är risken för att 

utveckla läs- och skrivsvårigheter (Nauclèr & Magnusson, 2000). Barn med CI är en 

heterogen grupp och detta är även synligt i resultaten på testen av fonologisk förmåga och 

lexikal åtkomst, där standardavvikelserna på test av fonologiska förmågor är större än hos de 

andra grupperna. De individuella skillnaderna på dessa test är stora där vissa barn med CI 

nästan uppvisade takeffekter, medan andra uppvisar betydligt lägre siffror. Den ofullständiga 

auditiva signalen som barn med CI får med sitt implantat, som i sin tur leder till ofullständiga 

fonologiska representationer, brukar anges som huvudorsaken till att barn med CI presterar 

sämre på test av fonologiska förmågor (Pisoni et al., 2008). Hos barn med CI, som uppvisar 

ett sämre fonologiskt AM än både barn med typisk utveckling och barn med LoS och 

dessutom har en ofullständig auditiv signal, kan konsekvenserna bli otillräckliga fonologiska 

representationer (Wass et al., 2008). Om de fonologiska representationerna är otydliga kan det 

till exempel vara svårare att skilja nonord från riktiga ord på testet Wordspotting, vilket 

resulterar i poängavdrag om ett nonord förväxlas med ett riktigt ord som låter liknande. Det 

tar även längre tid att avgöra om orden finns i LTM eller om de bara är nonord.  
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Fonologisk/perceptuell förmåga och lexikal åtkomst 

På test av passiv ordmobilisering och kategoribestämning, som är test av lexikal åtkomst, har 

barnen med LoS presterat i nivå med tidigare testade barn med typisk utveckling. Undantaget 

är svarstiden på deltestet kategoribestämning, där barn med LoS har en signifikant längre 

svarstid än barn med typisk utveckling. Forskning har även visat att barn som har tydliga 

fonologiska representationer också har en bra lexikal åtkomst (Samuelsson, 2006). På test av 

lexikal åtkomst presterade barnen med LoS i nivå med den jämförda gruppen av barn med 

typisk utveckling. Jämförelsegruppen barn med CI har på samma test fått signifikant lägre 

resultat. En tänkbar förklaring till att barnen med LoS presterade bra på majoriteten av test av 

lexikal åtkomst, kan vara att alla barn med LoS inte har problem med fonologiska 

representationer, utan det är snarare det fonologiska arbetsminnet som har brister. Vissa barn 

kan också ha läsförståelsesvårigheter på grund av att de har problem med metakognition, 

slutledningsförmåga och strategianvändning (Cain et al., 2004). Dessa barn kan ändå ha en 

bra lexikal åtkomst och skulle även kunna bidra till att höja medelvärdet på test av lexikal 

åtkomst i sin grupp.  

Sammanfattningsvis kan sägas att barn med LoS presterar i nivå med barn med typisk 

utveckling på lexikal åtkomst och fonologisk förmåga. Detta tyder på välutvecklade 

fonologiska representationer som i sin tur kan ge ett bra ordförråd. Barn med CI däremot har 

en sämre fonologisk förmåga och lexikal åtkomst än barn med typisk utveckling och barn 

med LoS.  Detta tros bero på den otillräckliga auditiva signalen de får genom ett CI. 

 

Korrelationen mellan fonologisk förmåga, lexikal åtkomst och andra kognitiva förmågor 

Vid korrelationsanalyser av de olika deltesten av fonologisk förmåga och lexikal åtkomst hos 

barn med LoS framkom att det finns ett samband mellan lexikal åtkomst och fonologisk 

förmåga. Detta samband överensstämmer med resultaten hos barn med typisk utveckling. Det 

stödjer den tidigare diskuterade hypotesen att barn med tydliga fonologiska representationer 

också har en bra lexikal åtkomst (Snowling, 1995). Hos barnen med LoS korrelerar lexikal 

åtkomst även med fonologiskt AM, medan samma korrelation inte föreligger hos barn med 

typisk utveckling.   

Hos barn med typisk utveckling korrelerar lexikal åtkomst med andra test av lexikal 

åtkomst och fonologisk/perceptuella förmågan.  Hos barn med CI korrelerar test av lexikal 

åtkomst med test av fonologiskt och komplext AM, samt icke-verbal kognition. Sambandet 

mellan fonologiskt arbetsminne, komplext arbetsminne och barnens tillgång till fonologiska 

representationer visar att brister i arbetsminnet kan påverka de fonologiska representationerna. 
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Dessa resultat stämmer med tidigare forskning som funnit att fonologiskt AM påverkar 

kvaliteten av de fonologiska representationerna (Baddeley, 2003).   

Barn med CI har i tidigare studier uppvisat en variation i prestationen på test av det 

fonologiska och komplexa AM i jämförelsen med barn med typisk utveckling (Ibertsson, 

2009; Wass et al., 2008). Att lexikal åtkomst korrelerar med test av icke-verbal kognition är 

dock ett resultat utan stöd i vetenskaplig forskning. 

Arbetsminnets förmågor hos barn med CI och LoS 

I denna studie undersöktes fonologiskt AM, komplext AM och visuospatialt AM hos barn 

med LoS och barn med CI. Både fonologiskt AM och komplext AM har betydelse för 

läsförmågan (Berninger & Swanson, 1995; Danemann & Carpenter, 1980). Barnen med LoS 

presterar bättre än barnen med CI på test av fonologiskt och komplext AM. Barnen med LoS 

presterar nästan i nivå med barn med typisk utveckling på test av komplext AM.  De har dock 

fått signifikant lägre resultat än barn med typisk utveckling på test av det fonologiska AM. 

Alla grupper har fått liknande resultat på test av visuospatialt AM (se tabell 2). 

Fonologiskt arbetsminne 

Resultaten för barnen med LoS överensstämmer med tidigare forskning som visat att 

svårigheter med fonologiskt AM är en bidragande orsak till läs- och skrivsvårigheter (Giliver 

& Byrne, 2009; Gathercole, 1995). I detta fall innebär det att det fonologiska AM inte räcker 

till för att hålla kvar auditiv information så länge att den går över till långtidsminnet. Det 

verkar också vara en större individuell skillnad mellan barnen med LoS och mellan barnen 

med typisk utveckling på test av fonologiskt AM än bland barnen med CI. Detta visas genom 

den stora standardavvikelsen hos de två förstnämnda grupperna. 

På test av fonologiskt AM har barnen med CI fått de lägsta resultaten jämfört med de två 

andra grupperna på samtliga test, vilket stödjer tidigare forskning om att barn med CI har ett 

sämre fonologiskt AM (Pisoni, 2008; Wass, 2009; Lyxell et al., 2008). Medelvärdena på 

testen av fonologiskt AM för respektive grupp visar att barnen med CI ofta får hälften av den 

poäng som barnen med LoS får, vilket visar på en mycket större fonologisk problematik än 

den som barn med LoS uppvisar. Exempel på detta är resultatet på ett av testen där andel 

korrekta konsonanter testas och där barnen med CI endast har hälften av medelpoängen 

jämfört med de båda andra grupperna. Wass (2009) menar att testens modalitet kan påverka 

resultatet. Detta gäller främst när barnet skall lyssna på auditivt presenterad information.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att eftersom fonologiskt AM är betydelsefullt för 

läsförmågan, kan bristen i fonologiskt AM hos barn med LoS bidra till svårigheter med 

läsning och skrivning. Dock verkar barnen med CI ha större problem med fonologiskt AM än 

barnen med LoS och ändå har de bättre läsförmåga. Alltså kan det vara en brist i någon annan 

kognitiv förmåga än det fonologiska AM som orsakar lässvårigheterna hos barnen med LoS. 

Komplext arbetsminne 

När det gäller det komplexa AM presterar barnen med LoS likvärdigt med barn med typisk 

utveckling. Ett bra komplext arbetsminne är viktigt för läsförmågan (Gathercole, 2005). 

Eftersom de inte skiljer sig från barn med typisk utveckling ifråga om komplext AM verkar 

det som att det är brister i andra förmågor som orsakar deras läs- och skrivsvårigheter. Barnen 

med CI däremot uppvisar ett sämre komplext AM än både barn med LoS och barn med typisk 

utveckling. Deras brister i det komplexa AM kan påverka deras prestation på läsförmåga, som 

är något lägre än för barn med typisk utveckling.  

Visuospatialt arbetsminne 

Vad gäller det visuospatiala AM finns det inga signifikanta skillnader mellan grupperna. 

Tittar man på medelvärdena för testet så ser man att barnen med CI presterar mycket nära 

barn med typisk utveckling. Barnen med LoS har ett något sämre medelvärde. Det är 

fortfarande oklart vilken inverkan det visuospatiala AM har på de kognitiva förmågorna 

(Lyxell et al., 2008). Gathercole (2005) menar att det är karakteristiskt för barn med läs- och 

skrivsvårigheter att prestera lågt på test av det visuospatiala AM, men sambandet är inte helt 

påvisat. Eftersom grupperna här inte skiljer sig åt tyder det på att det visuospatiala AM inte 

har så stor inverkan på läsförmågan bland de här barnen.  

Arbetsminne och korrelationer med andra kognitiva förmågor 

Hos barnen med LoS korrelerar lexikal åtkomst med fonologiskt AM. Tidigare forskning har 

visat på ett samband mellan fonologiskt AM och lexikal åtkomst. Främst har man funnit ett 

samband mellan fonologiskt AM och ordförråd (Gathercole et al., 1992), vilket i sin tur 

predicerar läsförmågan (Samuelsson, 2006). Hos barnen med LoS finns inget samband mellan 

fonologiskt AM och passivt ordförråd. Detta kan bero på att de trots ett sämre fonologiskt AM 

har ett normalt ordförråd för sin ålder.   

        Barnen med CI liknar barnen med LoS vad avser sambandet fonologiskt AM och lexikal 

åtkomst. Hos barnen med CI bekräftar sambandet mellan dessa förmågor att en brist i 

fonologiskt AM kan leda till en sämre lexikal åtkomst. Att komplext AM korrelerar med 
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fonologiskt AM, fonologisk avkodning och läsförmåga hos barnen med CI stödjer tidigare 

forskning som visat att dessa förmågor är viktiga för läsförmågan (Berninger & Swanson, 

1995; Gathercole, 2005).  

Läsförmågan hos barn med LoS och CI 

Läsförmågan består både av avkodning och av läsförståelse (Wren, 2001). På samtliga delar 

av lästestet, utom läshastighet presterar barnen med LoS signifikant lägre än barn med CI och 

barn med typisk utveckling. Däremot presterar barnen med CI signifikant bättre än de andra 

grupperna på läshastighet. En av orsakerna till att barnen med CI uppvisar en bra läshastighet 

kan vara att de har en god avkodningsförmåga. Avkodningsförmågan hos barnen med CI i 

denna studie testades dock inte. Att barn med CI presterar bra på test av avkodning har även 

visats i annan forskning som funnit att barn med CI har en avkodningsförmåga som inte 

skiljer sig från barn med typisk utveckling (Carlsson & Åström, 2009; Lyxell et al., 2009).  

På test av läsförståelse skiljer sig barnen med CI signifikant från barn med LoS dock inte 

från barn med typisk utveckling. Signifikanta skillnader föreligger mellan barn med typisk 

utveckling och barn med LoS. Detta resultat kan innebära att barnen med LoS både har 

svårigheter med avkodning och förståelse. Det betyder dock inte att alla barn i gruppen har 

problem med båda sakerna. Snarare verkar det som att för vissa barn är det avkodningen som 

är det största problemet och för vissa är det läsförståelsen. En del av barnen med 

läsförståelsesvårigheter kan ha språkliga problem i botten (Nauclér & Magnusson, 2000). 

Andra kan ha problem med metakognition, att dra slutsatser från texten och att ha en strategi 

för sitt läsande (Cain, Oakhill & Bryant, 2004). Ytterligare andra kan ha avkodningsproblem 

som leder till brister i läsförståelsen (Höien & Lundberg, 2002).  

Eftersom barnen med LoS läser långsamt och därför inte hinner göra alla uppgifter, har de 

sämre resultat på procent rätt av totalt antal uppgifter. Detta i sin tur kan bero på att de 

antingen kodar sämre eller har nedsatt läsförståelse. Barnen med CI har dubbelt så stor 

standardavvikelse som de andra grupperna vilket visar att barnen i gruppen skiljer sig mycket 

åt. SL40 Percentil visar inga skillnader mellan CI och de andra två grupperna. Det betyder att 

flera av barnen med CI har en likvärdig läsförmåga som barn med typisk utveckling. Att de 

inte skiljer sig från barnen med LoS trots att de har mycket högre medelvärde, beror på att 

standardavvikelsen är så stor för barnen med CI. Däremot finns en signifikant skillnad mellan 

barnen med typisk utveckling och LoS. Barnen med typisk utveckling har en nästan tre gånger 

så stor läspercentil som barnen med LoS. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att barnen med LoS har problem med både avkodning och 

läsförståelse medan barnen med CI avkodar bra men har svårigheter med läsförståelsen i 

jämförelse med barn med typisk utveckling. Resultatet pekar på att barn med CI både har ett 

sämre fonologiskt AM och fonologiska representationer än barn med LoS. Trots detta tyder 

resultaten på lästestet på att barn med CI har bättre läsförmåga än barn med LoS. Vad detta 

beror på är svårt att spekulera kring eftersom förmågor som fonologisk medvetenhet och 

metakognitiva förmågor inte har testats inom ramen för denna studie. Vad det gäller barn med 

LoS visar testningen att de har brister i det fonologiska AM. Det är dock osäkert om det är 

dessa brister som orsakar läs- och skrivsvårigheterna, eller om det är brister i någon annan 

kognitiv förmåga som inverkar. 

Läsförmåga och korrelationer med andra kognitiva förmågor 

Hos barnen med LoS korrelerar läsförmågan med fonologisk avkodning, som testas med 

TOWRE. Dessvärre finns det inga normaldata för TOWRE för barn i åldern 10-12 år, men 

eftersom barnen med LoS har sämre läsförmåga än både barnen med CI och barnen med 

typisk utveckling, kan deras avkodningsförmåga vara en av orsakerna till läs- och 

skrivsvårigheterna (Höien & Lundberg, 2002). Bristen på korrelationer mellan läsförmåga och 

andra kognitiva förmågor kan också tyda på att det är andra kognitiva förmågor än de som har 

testats i denna studie som påverkar läsförmågan hos barnen med LoS. Hos barn med typisk 

utveckling korrelerar läsförmågan med lexikal åtkomst. Här framkommer att bra lexikal 

åtkomst sammanhänger med bra läsförmåga. Hos barnen med CI korrelerar i sin tur 

läsförmåga endast med komplext AM. Detta samband är oväntat eftersom de har ett sämre 

komplext AM än både barnen med LoS och  barnen med typisk utveckling. Barn med CI har 

dock en bättre läsförmåga än barnen med LoS. Hos barnen med LoS finns inget samband 

mellan ordförråd (resultat på PPVT) och läsförmåga, vilket kan tolkas som att trots att de har 

ett normalt ordförråd för sin ålder kan de ha en sämre läsförmåga än barnen med typisk 

utveckling och barnen med CI. 

Metoddiskussion 

Jämförelsegruppen barn med CI i den här studien är sammantaget yngre än de två andra 

grupperna. I CI gruppen finns det förhållandevis inte lika många deltagare som går i årskurs 

sex som i de andra två grupperna.  

Testmaterialet som användes i studien var omfattande och författarna upplevde att vissa 

barn var något otåliga mot slutet av testningen. Papperstesten och det databaserade 
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testmaterialet varierades därför under de två testsituationerna. Det databaserade materialet 

SIPS upplevdes ha en ojämn svårighetsgrad av vissa deltagare, som tyckte att vissa deltest 

var ”väldigt svåra” medan andra var ”ganska lätta” att genomföra. Ett test som ansågs vara 

svårt var Seriell återgivning av nonord, där vissa av deltagarna valde att inte svara alls på 

högre testnivåer. Att upprepa fler än tre nonord i rad är en krävande uppgift även om man inte 

har fonologiska svårigheter. Test som upplevdes som förhållandevis lätta var test där framför 

allt deltagarnas svarstid var av betydelse som Passiv ordmobilisering och Kategoribestämning. 

SIPS är ett datorbaserat testmaterial och fast instruktionerna är lätta att efterfölja, kan 

deltagarnas skilda datorvanor ha haft inverkan på prestationen.  

Deltesten Seriell återgivning av nonord och Nonordsrepetition är uppdelade i ”andel 

korrekta konsonanter” och ”andel korrekta ord”.  Alla grupperna av deltagare har högre poäng 

på andel korrekta konsonanter än andel korrekta ord. Det beror på att det är svårare att få hög 

poäng på andel korrekta ord än andel korrekta konsonanter, eftersom barnen på dessa test 

måste ha alla vokaler rätt återgivna förutom konsonanterna.   

PPVT ger eventuellt inte alltid rätt bild av deltagarnas ordförråd. Ju längre deltagaren 

kommer i testet desto högre ska svårighetsgraden av föremålen som presenteras vara. 

Författarna anser att detta inte stämmer eftersom väldigt vedertagna och relativt lätta begrepp 

förekommer på hög svårighetsgrad. PPVT är dock från början ett engelskspråkigt test som har 

översatts till svenska. Att översätta språktest kan leda till svårigheter i testsituationen. 

       De test av fonologiska förmågor som använts i denna studie är utformade så att barnen 

måste höra de auditiva anvisningarna på testet korrekt och fullständigt för att exempelvis 

kunna skilja mellan två nonord som enbart skiljer sig med ett fonem. Eftersom barn med CI 

har en begränsad auditiv input, kan det vara svårt att höra de subtila skillnaderna, vilket även 

har diskuterats i tidigare studier (Carlsson & Åström, 2009; Leppikö & Lundqvist, 2008) 

Detta kan exempelvis ge en missvisande bild av deras fonologiska AM. 

Eftersom det inte fanns normeringsdata för de valda åldrarna på svenska barn i årskurs 

fyra till sex på PPVT, valde författarna att jämföra resultaten med amerikanska barn. 

Resultaten på testet räknades om till staninevärden. På så sätt kunde författarna ungefärligt 

uttala sig om deltagarnas prestationer på detta test. 

Kontrolldata för barn med typisk utveckling saknas på TOWRE. Därför kunde vi inte 

uttala oss om prestation hos barn med LoS i förhållande till barnen med typisk utveckling på 

detta test. Testresultatet användes istället för att göra korrelationer.  

Eftersom alla testningar genomfördes på de skolor där barnen gick har det också 

förekommit att ljudnivån i testlokalerna inte alltid har varit optimal. Lokalerna låg i vissa fall i 
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anslutning till andra rum där aktiviteter pågick. Detta kan ha påverkat koncentrationsnivån 

hos våra deltagare. 

Slutsatser 

I denna studie framkom att barnen med LoS har en fonologisk förmåga och lexikal åtkomst 

som är jämförbar med den hos barn med typisk utveckling. Detta tyder på välutvecklade 

fonologiska representationer som i sin tur exempelvis kan ge ett bra ordförråd. Att barn med 

CI har en sämre fonologisk förmåga och lexikal åtkomst förklaras däremot med att den 

otillräckliga auditiva signalen de får genom ett CI begränsar deras möjlighet att skapa bra 

fonologiska representationer. Barn med LoS uppvisade även ett resultat i nivå med barn med 

typisk utveckling på test av det komplexa och visuospatiala AM. Däremot hade de brister i det 

fonologiska AM och på denna förmåga skiljde de sig från barn med typisk utveckling. 

Eftersom det fonologiska AM har en stor betydelse för läsförmågan kan brister i fonologiskt 

AM bidra till svårigheter med läsning och skrivning. Barnen med CI uppvisar lägre resultat på 

test av fonologiskt AM än barnen med LoS och samtidigt presterar de bättre på test av 

läsförmåga. Alltså kan det också vara en brist i någon annan kognitiv förmåga än det 

fonologiska AM som orsakar lässvårigheterna hos barnen med LoS. Ett exempel på en 

förmåga som inte har undersökts inom ramarna för denna studie och som är av stor betydelse 

för läsförmågan är fonologisk medvetenhet. På lästesten uppvisar barnen med LoS svårigheter 

med både avkodning och läsförståelse, medan barnen med CI avkodar bra men har svårigheter 

med läsförståelsen i jämförelse med barn med typisk utveckling. En förklaring till att barn 

med CI kan ha en bra avkodningsförmåga är att de förmodligen har bra fonologisk 

medvetenhet.  Deltagarna i studien uppvisar i vissa fall stora individuella skillnader i 

prestationen på testen, vilket också gör det svårt att hitta tydliga orsakssamband. 

Framtida studier 

Det vore intressant att göra en studie på barn med läs- och skrivsvårigheter där man dels 

bedömer läsförståelsen, och dels hörförståelsen för att få reda på om problematiken med 

förståelse enbart gäller läsning eller språk i allmänhet. Något slags test av grammatisk 

förmåga borde också ingå i testbatteriet. Det vore också intressant att titta närmare 

individuellt på de barn vi testat i denna studie. Det förefaller som att en del av barnen har 

avkodningsproblem och en del har en god avkodningsförmåga. För att få en mer specifik bild 

av samband kan man dela upp gruppen i två grupper. Den ena består av goda avkodare och 
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den andra av mindre goda avkodare. Sedan skulle man kunna utföra korrelationer mellan 

läsförmåga och de andra variablerna för att se vilka samband som finns. Hos de barn som har 

sämre avkodning kan man anta att den är en bidragande orsak till bristande förståelse av 

texten. Hos den andra hälften vore det intressant att se vilka variabler som korrelerar med 

läsförmågan. 

       Ytterligare en studie som vore intressant att göra är att undersöka stavningen hos barnen 

med CI och jämföra dem med barn med läs- och skrivsvårigheter. Stavning kräver att man 

behärskar den fonologiska avkodningen väl. Därför har personer med läs- och 

skrivsvårigheter problem med stavning även när de börjar behärska läsningen bättre. Barn 

med CI har förhållandevis bra avkodningsförmåga med tanke på de brister de har i de 

fonologiska förmågorna. Det verkar som att de har bra fonologisk medvetenhet eftersom de 

lär sig avkoda fonologiskt och sedan övergår till ortografisk avkodning. Så en studie på barn 

med CI i förskoleklass där man undersöker deras fonologiska medvetenhet innan de börjar 

lära sig läsa vore intressant.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

 
 

     

Linköping 2009-11-16 

 

Till målsman 

  

 
 Vi heter Lotta Wistrand och Zoran Gvozdenac och är studenter på Logopedprogrammet vid 

Linköpings Universitet. 

Under våren kommer vi att genomföra en studie och skriva en magisteruppsats som handlar om 

utveckling av fonologiska förmågor hos barn med läs- och skrivsvårigheter.  Med fonologiska 

förmågor menas hur man uppmärksammar språkljud. Vi har tänkt att undersökningen skall ske 

genom att testa tjugofem barn på olika skolor här i xxx. Barnens språk och minne kommer att 

undersökas dels genom att de får göra test i ett dataprogram där de skall trycka på knappar och 

dels genom test där de muntligt får svara på frågor. Datortestet är ett program med olika typer 

av lekfulla övningar som testar minnet och förmågan att leka med ord, samt förmågan att 

förstå och bearbeta talat språk.  Vi kommer även att undersöka barnens ordförråd och läsförmåga 

med test ur pärmar. De test som vi använder är inte svåra för barnen och själva testningen upplevs 

i de allra flesta fall som rolig. Testningen sker i ett enskilt rum på barnens skola. Det tar 

sammanlagt ca 1 ½ timme och vi delar upp det på två tillfällen och tar en liten paus vid varje 

testning.  Resultaten från testningarna behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas 

avidentifierade. Detta innebär att skolan inte får reda på just ditt barns resultat utan det är hela 

gruppens resultat som skolan får ta del av. Rektor har samtyckt till undersökningen som kommer 

att ske i mars. 

 

Vi undrar nu om Ditt barn vill och får vara med i vår undersökning. Ditt barn har naturligtvis rätt 

att när som helst avbryta deltagandet. 

 

Om Du har några frågor angående undersökningen är Du välkommen att kontakta Lotta 

Wistrand, e-post: xxxxxxxx@student.liu.se, tel: xxxxxxx eller Zoran Gvozdenac 

xxxxxxxx@student.liu.se, tel xxxxxxx. Handledare för undersökningen är professor Björn 

Lyxell vid Linköpings Universitet. Tel xxx-xxxxxx 

 

Behåll detta brev i hemmet. 
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Bifogad svarstalong önskas åter till klassläraren inom en vecka. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

□ Ja, min dotter /son ______________________ (namn)får delta i studien. 

 

 

Underskrift________________________ 

 
 

□ Ja, jag vill delta i studien  ________________________ Elevens underskrift 

 
 

 

 

 

 

 


