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Sammanfattning 

 

     Med korttidsminne menas förmågan att hålla något i minnet i ett par sekunder. Denna 

kapacitet har tidigare satts till 7±2 enheter hos hörande individer. Motsvarande kapacitet hos 

döva har visat sig ligga på en något lägre nivå, 4±1 enheter. Hur många enheter en person kan 

hålla i minnet har ansetts bero på fonologisk förmåga. En bra fonologisk förmåga kan i sin tur 

kopplas till en bra ordavkodningsförmåga. Syftet med denna studie är att undersöka huruvida 

det finns en koppling mellan korttidsminneskapacitet och ordavkodningsförmåga. Då 

resultaten jämförts mellan dessa två förmågor, finns tendenser till högre samband hos döva 

individer än hos hörande. 

      I studien har korttidsminneskapaciteten testats med hjälp av spanntest i form av 

bokstäver/siffror som har presenterats framlänges/baklänges och med skrift/video. Resultatet 

visade på 6±1.5 enheter för hörande och 5±1.5 för döva. Tidigare studier har även diskuterat 

vilken typ av presentationssätt som lämpar sig bäst för spanntest då det gäller jämföranden 

mellan hörande och döva. Vissa har använt sig av talade respektive tecknade siffror och 

bokstäver medan andra har presenterat stimuli i skrift. En hypotes ställdes om 

presentationssätt gynnar prestationen på korttidsminnestest, med antagandet om att hörande 

bör gynnas vid auditiv presentation. Föreliggande studies resultat visade att båda grupperna 

presterade bättre med stimuli presenterat på tal/tecken, men att framför allt döva gynnades, 

vilket motbevisar denna hypotes.  

     Slutligen testades även ordavkodningsförmågan, både fonologisk och ortografisk, hos de 

båda grupperna. Hypotesen var att båda grupperna borde prestera någorlunda lika vid 

ortografisk ordavkodning men att de döva borde prestera på en lägre nivå vid fonologisk 

ordavkodning.  Resultatet bekräftar denna hypotes.  

 

 

Nyckelord: korttidsminne, ordavkodning, fonologi, ortografi, döva, SSL
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1. INLEDNING 

 
     För att testa korttidsminneskapacitet har spanntest länge varit ett välkänt mått. Då denna 

kapacitet undersökts i tidigare studier har antingen spanntest med inspelat material, tal och 

tecken, (Bavelier, Newport, Hall, Supalla & Boutla, 2006) eller skriftlig stimuli använts 

(Andin, Rudner, Rönnberg, submitted). Att studier har kommit fram till olika resultat, anses 

bero på att då materialet endast visas visuellt får de hörande inte samma hjälp av de auditiva 

minnesspår som annars kan underlätta vid minnesuppgifter. Dessa båda parametrar (auditivt 

respektive visuellt) har dock inte tidigare jämförts inom samma försöksgrupp. 

     Vidare finns det tidigare forskning som påvisar att ett bra korttidsminne kan påverka hur 

väl individer kan avkoda en text (Bavelier et al. 2006). Då döva inte har någon auditiv input 

som kan hjälpa dem att bygga upp en bra fonologisk förmåga kan det vara intressant att se om 

det finns någon koppling mellan korttidsminneskapacitet och fonologisk förmåga hos dem. Vi 

har även tittat på samma parametrar (korttidsminneskapacitet respektive fonologisk förmåga) 

hos hörande för att se om en skillnad mellan grupperna existerar. 

 

God läsning önskas samtliga! 
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2. BAKGRUND 

2.1 MINNE 

 
     Minnet kan delas upp i två olika delar, långtidsminne och arbetsminne/korttidsminne 

(AM/KM). I långtidsminnet finns alla minnen och all information lagrad. Det finns tre 

huvudsakliga sätt att se på korttidsminne (KM) och arbetsminne (AM). Det första synsättet är 

att det är två liknande konstruktioner som beskriver ungefär samma sak, det andra är att AM 

är en subkomponent av KM och det tredje sättet är att KM är en subkomponent av AM 

(Engle, Tuholski, Laughlin & Conway, 1999). I denna studie har det tredje sättet beaktats, att 

KM är en subkomponent av AM. I detta sätt definieras KM som förmågan att hålla 

information i minnet under en kort stund utan att någon manipulation av informationen sker 

medan AM definieras som förmågan att hålla information i minnet samtidigt som denna 

information manipuleras. AM förmåga mäts vanligtvis med hjälp av komplexa dual-task-

spann som till exempel lässpann och mattespann. KM däremot mäts med hjälp av enkla 

spanntest som till exempel sifferspann eller ordspann (Engle et al., 1999).  

     1974 utvecklade Baddeley och Hitch en modell som beskriver AM i tre komponenter. Den 

har därefter vidareutvecklats av Baddeley vid två tillfällen, 1986 och 2000 (Gathercole, 

Alloway, Willis & Adams, 2006). Idag består modellen av fyra interagerande komponenter 

(Figur 1). Den fonologiska loopen är det system som har hand om auditiv information. 

Systemet delas upp i två delar, en av dessa ansvarar för förvaring av auditiv information. Om 

den auditiva informationen inte skulle repeteras skulle den snart gå förlorad. Därför består den 

fonologiska loopen även av en del som ansvarar för subvokal repetition.  

     Det visuospatiala skissblocket kan ses som den visuella motsvarigheten till den 

fonologiska loopen då denna ansvarar för den tillfälliga förvaringen av visuell, spatial och 

möjligtvis kinetisk information (Baddeley, 2003). Även det visuospatiala skissblocket kan 

delas in i två komponenter, dels en del som hanterar statisk information som färg, form och 

spatiala förhållanden, dels en del som hanterar en dynamisk visuell information, dvs. rörelser 

(Rudner, 2005).  

     Visuellt arbetsminne kallas det när det visuospatiala skissblocket samarbetar med den 

centrala exekutiven (CE) (Baddeley, 2003). Den är en viktig del av arbetsminnet och har till 

huvuduppgift att fördela uppmärksamheten mellan AM’s olika komponenter (Rudner, 2005; 

Baddeley, 2003). Som exempel kan systemet välja mellan att rikta uppmärksamheten mot 

bara en komponent eller att fördela resurserna över flera olika komponenter. CE prioriterar 
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vilken information och vilken grad av informationen som ska bearbetas (Hall & Bavelier, 

2010).  

     Den episodiska bufferten är den fjärde komponenten av arbetsminnet och är ett system där 

information från de olika minneskomponenterna kan kombineras till en enhet, till exempel 

kombinationen av ljud och bild (Baddeley, 2003; se Figur 1). 

 

 

Figur 1. Schematisk översiktsbild av arbetsminnet utifrån Baddeleys modell 

 

 

      Korttidsminneskapaciteten testas som nämnts ovan oftast med sifferspann-test, där 

individen ska repetera siffror i samma ordning som de presenteras. Antalet siffror i spannen 

ökar successivt och det längsta spannet siffror som individen kan komma ihåg används som 

ett mått på korttidsminneskapaciteten. Forskare har kommit fram till att kapaciteten hos en 

normalpresterande individ ligger kring 7± 2 siffror vid sifferspann framlänges (Miller, 1956). 

Senare har det påvisats att detta genomsnittliga kapacitetsvärde inte riktigt stämmer då 

kapaciteten sjunker om samma test genomförs med ett icke-nämnbart material (till exempel 

visouspatiala test), där individen måste förlita sig på det visuella korttidsminnet. Då ligger 

istället kapaciteten omkring fyra enheter. Detta har lett fram till en hypotes om att skillnaden i 

minneskapacitet som kan ses mellan teckenspråkiga och talspråkiga individer kan bero på att 

korttidsminneskapaciteten för auditiv information är större än den visuella motsvarigheten 

(Boutla, Supalla, Newport & Bavelier, 2004). 
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2.2 DÖVA OCH TECKENSPRÅK 

 
     Individer som föds döva använder sig av teckenspråk, som är ett visuellt/gestuellt språk, 

för att kommunicera, socialisera och utvecklas emotionellt. Under majoriteten av 1900-talet 

fick döva inte använda teckenspråk (tsp) i undervisning och utbildning, istället fick de lära sig 

att tala vilket inte var det mest fördelaktiga för dem när det gäller utveckling av språk. Denna 

period i dövas historia kallas för den orala perioden (Statens offentliga utredningar [SOU] 

2006:54).  

     En utredning om teckenspråkets ställning i samhället och hur kommunikation påverkar 

välfärd ledde fram till att riksdagen 1981 beslutade att erkänna tsp som dövas första språk och 

språket fick samma status som ett minoritetsspråk i Sverige. Tsp har, precis som alla talade 

språk, ett lexikon, en syntax och en egen grammatik men saknar skriftspråk. Den skrivna 

svenskan som döva lär sig blir deras andra språk. De flesta döva är alltså tvåspråkiga, men till 

skillnad från andra tvåspråkiga individer, så har inte döva en möjlighet att kunna lära sig 

majoritetsspråket fullt ut då detta förutsätter att de skulle lära sig höra (SOU, 2006:54). 

     Tsp har precis som talade språk morfologi, syntax, prosodi och fonologi. Fonologi innebär 

att man analyserar språkets minsta betydelseskiljande enheter, fonem. I tsp finns det fyra 

stycken; handform, position, rörelse och riktning. Alla dessa fyra avgör hur tecknet tolkas. 

Precis som i den talade svenskan finns det i tsp många ord som är fonologiskt lika, dvs. har en 

eller flera parametrar som är lika (Rudner, Andin & Rönnberg 2009; Logan, Maybery & 

Fletcher, 1996). 

 

2.3 KORTTIDSMINNE OCH DÖVA/HÖRANDE 

 
     I korttidsminnets fonologiska loop ger liknande ljud upphov till liknande minnesspår, 

något som kallas för fonologisk likhet. Gathercole & Baddeley (1993) har visat att fonologisk 

likhet påverkar resultatet i korttidsminnesspann till det sämre (Gathercole & Baddeley, 1993). 

Det är därför viktigt att reflektera över materialet som används när man jämför döva och 

hörande i spanntest. På de flesta talade språk är siffror fonologiskt olika medan de på tsp är 

fonologiskt lika. Vid användandet av siffror i spanntestet ger detta olika förutsättningar för de 

olika grupperna, medan bokstäver kan väljas så att de är fonologiskt olika på båda språken 

och därmed jämförbara över språkgränserna vilket ger upphov till mer likartade 

förutsättningar. Även då forskare tagit hänsyn till detta har det visat sig att döva har en lägre 

korttidminneskapacitet än hörande på bokstavsspann framlänges, m= 4,4 vs m= 6,8. (Bavelier, 

Newport, Hall, Supalla & Boutla, 2006).  
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     Inom gruppen döva kan det påvisas att det inte finns någon skillnad i spannkapacitet 

kopplat till riktning (framlänges/baklänges). Döva verkar prestera ungefär lika bra oavsett 

vilken riktning som ska återges till skillnad från hörande som i regel får bättre på spanntest 

som ska återges i samma riktning som de presenteras (Wilson, Bettger, Niculae & Klima, 

1997). En förklaring till skillnaderna i korttidsminneskapaciteten mellan hörande och döva 

skulle kunna vara att minnesspår från auditiv information avklingar under 2-4 sekunder om 

det ej upprepas (Darwin, Turvey & Browder, 1972). Visuella minnesspår, som svenskt 

teckenspråk antas förlita sig på, avklingar redan efter 1 sek (Sperling, 1960). En annan 

förklaring kan vara att informationen i ett tecken är större än motsvarigheten i ett språkljud 

(Boutla et al. 2004). Vidare forskning av Bavelier et al. (2006) visar däremot att då mängden 

information i ett språkljud/tecken kontrollerades, så att den var densamma för hörande som 

för döva testdeltagare, var så inte fallet. De faktorer som kontrollerades var att 

språkljuden/tecknen skulle vara korta, snabbartikulerade, välbekanta och fonologiskt olika. 

Dessa skulle maximera prestationerna i korttidsminnestestet hos både hörande och döva. Trots 

denna optimering av förutsättningar presterade de döva sämre än hörande (Bavelier et al. 

2006). 

     Detta stödjer en tidigare hypotes av Boutla et al. (2004) om att det finns en skillnad vad 

gäller memorerandet av seriell information, information som presenteras temporalt och ska 

återges i samma ordning, beroende på vilken modalitet som används. Kapaciteten verkar vara 

större hos det auditiva systemet än hos det visuella (Boutla et al. 2004). Något som vidare 

stödjer detta antagande är en studie där hörande tvåspråkiga, engelska/ASL (american sign 

language) fick utföra samma korttidsminnestest, i form av spanntest, inom sina båda språk. 

De gjorde först spanntesten med talat stimuli och uppnådde resultatet 7 +/- 2, men när de 

gjorde om spanntestet med sifferspannen presenterade på teckenspråk så fick de liknande 

resultat som de döva, det vill säga en minneskapacitet på ca fem enheter (Boutla et al., 2004). 

De antaganden som visats i tidigare studier att döva skulle ha en sämre 

korttidsminneskapacitet än hörande, kan med denna studie med flera ifrågasättas. Istället 

skulle det kunna vara en fråga om modalitet (Marschark & Mayer, 1998; Boutla et al., 2004).  

     Andin et al. (submitted) visar att då materialet presenteras skriftligt finns det en skillnad i 

korttidsminneskapacitet mellan hörande och döva vid återgivning av sifferspann men inte vid 

bokstavsspann. När Bavelier et al. (2006) använde videoklipp av tal och tecken gav det ett 

högre spannresultat vid bokstavspann för hörande jämfört med döva. Andin et al. (submitted) 

tror att deras resultat beror på att de sensoriska minnesspåren bli mer lika för grupperna, och 

att de hörande då inte kan dra nytta av de längre auditiva minnesspåren som de kunnat om 
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materialet presenterats auditivt. Vidare fann de inte någon skillnad mellan framlänges och 

baklänges återgivning för någon av grupperna, vilket kan bero på att sensoriska minnesspår är 

mindre beständiga vid visuell presentation och därför inte ger lika stor fördel för framlänges 

återgivning.  

     En annan aspekt ger Logan et al. (1996)  i en artikel där de diskuterar huruvida döva 

använder fonologi på samma sätt som hörande. De anser att de döva som var födda och 

uppväxta under den orala fasen, och därför genomgått talträning och fått fonemen kinestetiskt 

inlärda, hade bättre resultat på lästest/spanntest än de som fått växa upp med och blivit 

utbildade på tsp. Hos de döva som har en väl inarbetad fonologisk kod ses ett starkt samband 

med högre resultat både vid skriftligt och tecknat stimuli precis som hos hörande individer. I 

samma artikel visades även att om det språkliga materialet togs bort under testning och 

ersattes av icke nämnbart material så presterade döva och hörande på samma nivå (Logan et 

al. 1996).  

 

2.4 LÄSUTVECKLING HÖRANDE/DÖVA 

 
     Barns första försök till läsande är då de börjar leka rollen som den läsande individen. 

Senare lär de sig känna igen något ord på en speciell plats/eller i en speciell situation, t ex att 

deras namn står på dörren till deras rum. Detta kallas för situationsläsning. När de sedan 

börjar lära känna igen sitt eget namn på andra platser utvecklas deras läsförmåga till det 

logografiska stadiet. Barnen samlar på sig ord och när de börjar skolan har de ett avsevärt 

lexikon. I skolan får de senare lära sig knäcka läskoden ( Liberg, 2010).  

     Att knäcka koden handlar om att förstå kopplingen fonem till grafem, d.v.s att kunna 

översätta en bokstav till rätt språkljud. Denna typ av avkodning kallas för fonologisk, då delar 

av ett ord avkodas för sig och sedan sätts samman till en enhet. Den andra 

avkodningsstrategin är den ortografiska, då ordet istället avkodas direkt som en helhet. Denna 

typ av avkodning uppkommer senare i livet och det krävs att läsaren utsätts för ett ord ett 

flertal gånger för att en etablering av ordet ska kunna ske i långtidsminnet. Denna process av 

avkodningen är nödvändig i läsprocessen, om den inte etableras går mycket energi åt till att 

enkom avkoda orden och förståelsen kan då bli lidande (Carlström, 2001).  

     Då den ortografiska ordavkodningsförmågan används krävs inte lika mycket energi och 

läsningen blir mer flytande och snabbare (Perfetti, 1992). Även då många ord har etablerats i 

ortografiska representationer i långtidsminnet, så upphör inte helt den fonologiska 

avkodningsförmågan att samspela med den ortografiska (Ehri, 1992).                                                                       
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     För att utveckla en bra läsförmåga krävs, förutom en bra ordavkodningsförmåga, att 

individen förstår hur en text är uppbyggd och hur den ska bearbetas (Engen & Hoien, 2002). 

Dessutom har också grundläggande kognitiva funktioner som logiskt tänkande och perception 

en avgörande roll för läsutvecklingen (Carlström, 2001).  Många studier har gjorts som visat 

på ett starkt samband mellan fonologisk medvetenhet och läsförmåga bland andra 

Gravenstede (2009) och Gathercole et al. (2006).  

     Fonologisk medvetenhet innebär en medvetenhet och förståelse för vilka ljud som ingår i 

ett specifikt språk, och för de regler som beskriver hur de får kombineras (Engstrand 2004; 

Gravenstede, 2009). Denna medvetenhet testas vanligtvis genom att manipulera med ljud på 

olika sätt, t ex genom uppgifter som att identifiera ord som rimmar, att höra vilka av ett antal 

givna ord som börjar med samma ljud eller ersätta ett enstaka ljud i ett ord och därmed skapa 

ett nytt (Gathercole et al., 2006). Andra parametrar som har visat sig ha en stor betydelse för 

utveckling av läsförmåga är morfologisk medvetenhet, korttidsminne och att bli exponerad för 

talat språk och dess vokabulär (Kyle & Harris, 2010; Koo, Crain, LaSasso & Eden, 2008).  

     Morfologi är läran om de minsta betydelsebärande enheterna i ett ord; morfem. De är 

uppdelade i två grundgrupper; lexikala morfem och grammatiska morfem. Den första gruppen 

är ord som har en egen betydelse t ex blomma. Den andra kan dels vara ord med egen 

betydelse så som på, i, och, är, men är framförallt morfem som inte har en egen betydelse men 

får det då de kombineras med lexikala morfem, till exempel – ar. Det modifierar då blomma 

och bildar verbet blommar. Morfologisk medvetenhet innebär att individen har insett att ord 

böjs och manipulerar språket så att det passar sammanhanget (Håkansson, 1998). Denna 

förmåga utvecklas i det spontana samtalet.  

     Av de flesta ovan nämnda parametrar saknar döva samma förutsättningar som hörande. 

Fonologisk och morfologisk medvetenhet tillägnas lättast individer genom det talade språkbad 

som omger dem. Hörande tillägnas detta naturligt genom interaktion med andra personer 

medan kunskaper om den fonologiska uppbyggnaden hos ett språk i stort måste läras ut hos de 

döva då de inte kan ta tillvara på denna naturliga språksituation (Marschark & Mayer, 1998; 

Goldin-Meadow & Mayberry, 2001).  

     Det finns idag inte mycket forskning om relationen mellan språkliga färdigheter och 

läsutveckling hos personer som föds döva och som använder sig av teckenspråk 

(Chamberlaine & Mayberry, 2008). Det finns inte heller några test för språkliga färdigheter på 

teckenspråk. Därför gjorde Chamberlaine och Mayberry (2008) ett språkligt färdighetstest för 

teckenspråk (ASL) och testade en grupp döva med detta. De testade även läsförmågan hos 
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samma grupp och såg ett starkt samband mellan en bra språklig medvetenhet och en bra 

läsförmåga.  

     Det finns forskare som menar att korttidsminne, KM, kan relateras till språkstrukturen. 

Engen och Høien (2002) menar att en direkt negativ effekt på utvecklingen av ett 

automatiserat läsande inte bara är resultatet av en dålig ordavkodningsförmåga, utan att det i 

grund och botten handlar om ett dåligt fonologiskt processande. Fonologiska loopen 

bestämmer den mängd information som är direkt tillgänglig för minnet för bearbetning.  

     I en annan artikel (Pothos & Joula, 2001) beskrivs ett experiment där testdeltagare fick 

lyssna på en text där de när som helst kunde bli avbrutna och ombedda att repetera vad de 

nyss hört. Nästan samtliga deltagare kom ihåg exakt sju ord tillbaka från avbrottet. Pothos & 

Joula (2001) tar även upp att det vore omöjligt att tillägna sig ett språk enbart genom en 

neural struktur som enkom hade i uppgift att repetera inkommande auditiv stimuli om det inte 

var så att KM börjar på en låg nivå och utvecklas under livet. Därvid vill de säga att det är 

högst troligt att KM förmedlar språk, och att KM och språket utvecklas tillsammans. Därför 

kan det förväntas att språkstrukturen kan avspeglas i spannstorleken på KM. 

 

2.5 LÄSNING KOPPLAT TILL KORTTIDSMINNE 

 
     Tidigare studier har visat på att AM och KM är viktiga för att kunna utföra komplexa 

kognitiva uppgifter som t ex läsning (Daneman & Hannon, 2001). Den delen av KM som 

kallas för fonologiska loopen är ytterst ansvarig för att kunna tillägna sig fonologi. Fonologi 

är viktigt för att kunna knäcka läskoden, dvs. koppla fonem till grafem. Baddeley och 

Gathercole (1993) anser att lagring och repetition av talbaserat material som sker i den 

fonologiska loopen är viktig för att kunna tillägna sig ord ur modersmålet. Tio år senare visar 

Baddeley (2003) hur en person som sent i livet blivit av med korttidsminnesförmågan, att 

personen var inkapabel att lära in och komma ihåg ord på ett främmande språk. Då personen 

däremot testades på orelaterade ordpar inom sitt eget modersmål, kom personen ihåg dessa 

precis lika bra som någon utan nedsättning. Detta tyder på att den fonologiska loopen kan 

vara viktig vid inlärning av nya ord.  
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3. SYFTE 

     Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan 

korttidsminneskapacitet och ordavkodningsförmåga. 

Utifrån bakgrunden ställs två hypoteser; 

Hypotes 1: Presentationssätt av testmaterial bör påverka prestation, framförallt hörande bör 

gynnas av modersmålsspannen då de auditiva minnesspåren är starkare än de visuella. 

Hypotes 2: Resultaten av lästesten bör visa att de hörande och döva presterar någorlunda lika 

vid ortografisk avkodning men då det gäller fonologisk avkodning bör hörande ha en fördel. 

 

 4. METOD 

4.1 DELTAGARE 

 

 

     Sammanlagt deltog 16 personer i studien varav åtta var hörande och åtta var döva. 

Medelåldern var 21:7 respektive 30:6 år.  

     Inklusionskriterierna för alla deltagare var att de skulle vara födda mellan 1975 och 1991 

och minst ha gymnasiekompetens. Inklusionskriterierna för gruppen döva var dessutom att de 

måste ha haft teckenspråk som sitt första språk sedan födseln. Exklusionskriterierna för båda 

grupperna var att de inte fick ha några kända läs- och/eller skrivsvårigheter och för hörande 

att de inte fick ha några tidigare kunskaper inom teckenspråk. Rekrytering av deltagare 

gjordes av författarna i deras närmaste krets och via kontakter. Deltagarna var bosatta i större 

städer i Mellansverige.  

 

4.2 MATERIAL 

 

     Två olika områden testades, ordavkodningsförmågan som ska representera hur lätt 

personer har för att läsa, och korttidsminne. 
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4.2.1 Spanntest 

     Korttidsminnet testades med åtta stycken spanntest, fyra bokstavsspann och fyra 

sifferspann (Figur 2).   

 

 

Figur 2.  Schematisk bild över hur spanntesten administrerades hos döva resp. hos hörande. 

Exempelvis det ifyllda området i kuben testar siffror, framlänges och tal/tecken (videoklipp). 

 

     Spanntesten administrerades via programmet Presentation 14.2 dels på försökspersonens 

modersmål (tal för hörande och teckenspråk för döva), och dels i skrift.  Modersmåltesten 

visualiserades som videoklipp på datorn och de i skrift visades visuellt på datorn. I spannen 

användes siffrorna 1-9. De bokstäver som användes var; g, h, j, l, m, q, r, s och x (Figur 3). 

Dessa användes eftersom de både på tsp och på talad svenska är fonologiskt olika. Trots att 

tidigare studier (Wilson et al., 1997) visat att siffror är fonologiskt lika på teckenspråk och 

därför olämpliga att använda vid jämförande av döva och hörande, valdes det ändå att ta med 

dessa då det gav en mer omfångsrik bild över gruppernas korttidsminneskapacitet. 
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Figur 3. De siffror och bokstäver som användes till spanntesten i denna studie. 

Letters Swedish SSL Digits Swedish  SSL 

G /ge:/ 
 

 
1 /et/ 

 

H /ho:/  
2 /tvo:/ 

 

J /ji:/ 
 

3 /tre:/ 
 

L /ɛl/  4 /fy:ra/ 
 

M /ɛm/  5 /fɛm/ 
 

Q /kʉ:/  6 /sɛks/ 
 

R /ær/  7 /ɧʉ:/ 
 

S /ɛs/  
8 /ɔta/ 

 
X /ɛks/  9 /ni:ʊ/  
 

  
 

  
 

 

     Videoavsnitten som användes i spanntesten spelades in av författarna. Personen som 

medverkade i filmerna hade både svenskt teckenspråk och talad svenska som modersmål. 

Detta för att ge samma förutsättningar för båda testdeltagargrupperna. Spanntesten visades i 

skrift på en dator och personen filmades då denne tecknade/talade till det som kom upp på 

skärmen. Detta för att få samma takt (ca 1 siffra/bokstav per sekund) på både det filmade och 

det skriftliga materialet. De skrivna spannen ändrades sedan om för att det inte skulle bli 

samma spann både i skrift som på videoklippen. Tanken med att använda videoklipp istället 

för att tala/teckna på plats till den individuella deltagaren var att alla inom samma grupp 

skulle ges samma stimuli. Valet att spela in samma person för videoklippen på både tal och 

tecken gjordes för att minimera skillnaden i störelsemoment för de båda deltagargrupperna. 

 

4.2.2 Ordavkodningstest 

    Ordavkodningsförmågan testades med tre test; ” Vilket är rätt”, ”Vilket låter rätt” och 

”Ordkedjor”. De två förstnämnda är svenska versioner som konstruerades av Olofsson (1999) 

baserade på test av Olson et al. (1985) och det sistnämnda konstruerades av Johansson (2010).  
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4.3 TESTSITUATION 

 
     Testningen genomfördes med antingen både författarna närvarande eller med endast en av 

dem på olika platser där testdeltagarna befann sig. Detta var bl.a. arbetsplatser, studierum och 

caféer. Målet med val av plats var att den skulle vara så fri från stimuli som möjligt. Att de 

döva testades på café sågs inte som ett problem då de ej stördes av ljudnivån, inga hörande 

testades i en lokal där ljudnivån var ett störelsemoment. Testandet tog ca en timme och 

testdeltagaren var beviljad fem min paus om han/hon behövde någon gång under tiden.      

     Ordningen på minnesspann-delarna var jämt balanserad för att eliminera eventuella 

trötthetseffekter. Ordavkodningsdelarna utfördes alltid efter spanntesten och i samma ordning 

för samtliga deltagare för att ge alla samma förutsättningar.  

 

4.4 PROCEDUR 

 
4.4.1 Spanntest 

     På spanntestet hade deltagaren två försök på varje nivå, och korttidsminneskapaciteten för 

ett spann bestämdes till då deltagaren misslyckats på båda spannen på den överliggande 

nivån. Spannen började på två siffror/bokstäver för att sedan öka successivt upp till nio 

siffror/bokstäver. På både modersmål och i skrift skulle ett av spannen återges baklänges och 

ett framlänges. 

      Vid slutet av varje sekvens ombads deltagaren att skriva ner siffrorna/bokstäverna i den 

ordning de presenterats (för framlängesspann) och i omvänd ordning (för baklängesspann). 

Detta gjordes genom att använda sifferområdet till höger på ett standardtangentbord. Även vid 

responsen för bokstavsspannen, användes sifferområdet till höger på tangentbordet, men nu 

med påklistade små lappar som angav vilken bokstav som representerade varje siffra. Detta 

för att undvika att mer vana tangentbordsanvändare skulle få en fördel, samt för att urvalet 

skulle begränsas till nio även för bokstavspannen. Anledningen till detta val av responssätt var 

dels att det rent procedurellt är mer lika över grupper än om tal respektive teckenskulle 

användas och dels för att det är smidigare vid rättning då användandet av videoinspelning kan 

undvikas. Användning av datortangenttryckning istället för handskrivna svar gjorde vidare att 

försökspersonerna inte såg de siffror/bokstäver som de svarat, vilket gör att 

försöksuppställningen kognitivt sett blir mer jämställd muntlig/tecknad återgivning.  
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4.4.2 Ordavkodningstest 

      I ”Vilket är rätt” testades den ortografiska ordavkodningsförmågan genom att 

testdeltagaren skulle identifiera vilket av två ortografiskt olika ord, men med samma 

fonologiska form, som var korrekt t.ex. ”hej” eller ”häj”. Orden presenterades i två kolumner 

och deltagaren hade två minuter på sig att stryka under så många ortografiskt korrekta ord 

som möjligt. Om deltagaren hann färdigt innan två minuter gått noterades tiden. 

      I ”Vilket låter rätt” skulle testdeltagaren identifiera ett homofon av ett känt ord bredvid ett 

nonord, t.ex. ”eggsplådera” och ”eggnulera”. Detta testade den fonologiska 

avkodningsförmågan. Även här presenterades orden i två kolumner och deltagaren hade två 

minuter på sig att identifiera så många homofoner av kända ord som möjligt. 

     I ”Ordkedjor” hade två till fyra ord utan semantisk närhet klustrats samman till ordkedjor 

t.ex. gatataxbulle. Deltagarens uppgift var att under tre minuter segmentera orden från 

varandra i så många ordkedjor som möjligt. Detta gjordes genom att dra streck där orden 

skiljs från varandra t.ex. gata│tax│bulle. Ordkedjor testade en kombination av fonologisk och 

ortografisk avkodningsförmåga. 

   Antalet korrekta svar från ett avkodningstest delades med den tid det tog för deltagaren att 

utföra det testet. Detta eftersom majoriteten av försökspersonerna klarade av att slutföra 

”Vilket är rätt” inom tidsmarginalen och om resultaten på samtliga test då istället delats på 

maxantal skulle det givit en felaktig referenspunkt att jämföra med. Resultatet är alltså 

redovisade i antal rätt per minut. 

     Alla tre testen är välvaliderade för barn. Testen användes då det förväntades att döva skulle 

prestera på en nivå motsvarande elevers i åk 6 (Chamberlaine & Mayberry, 2008). 

 

4.5 ANALYSMETOD 

 
     Vid jämförandet mellan resultaten vid de olika faktorerna, som t ex om någon 

deltagargrupp gynnades av hur stimuli presenterades, används ANOVA repeated measures 

(Tests of Within-Subjects Effect) i statistikprogrammet SPSS. Denna metod användes även 

för att jämföra alla tests sammanlagda resultat mellan grupperna (Tests of Between-Subjects 

Effect). ANOVA repeated measures användes även för jämförandet mellan det fonologiska 

och det ortografiska ordavkodningstesten.  

     För jämförelser av prestationen mellan grupperna vid ordkedjetesten genomfördes ett t-

test. 
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      Dessa analysmetoder användes för att få fram signifikanta värden. För att avgöra åt vilket 

håll det signifikanta värdet lutade räknades medelvärdet ut för de olika faktorerna var och en 

för sig och jämfördes sedan. 

     För att undersöka och se om samband fanns mellan olika minnesspann och ordavkodnings-

förmågor användes Correlations i SPSS, där det jämfördes med hjälp av Pearsons rho som 

mått.   

 

4.6  ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

     Denna studie är granskad av den regionala etiska kommittén i Linköping samt av UCL 

forskningsetiska kommitté i London. Inför studien blev deltagarna upplysta om att deras 

deltagande var helt frivilligt och att de när som helst fick avbryta utan att ge några skäl (se 

bilaga 1). Under studiens gång har ansträngningar gjorts för att data ska behandlas på ett 

anonymt sätt. Till exempel så fick alla deltagare ett nummer och endast ålder och kön samt 

vilken grupp de tillhörde knöts till detta. Alla deltagare fick ge informerat samtycke vilket 

innebar en bekräftelse på att de visste vad studien gick ut på samt att deras data fick behandlas 

under studiens gång. Efter datainsamlingen har endast författarna haft tillgång till det 

medgivandedokument (bilaga 1) som alla deltagare skrev under. Resultaten presenteras endast 

på gruppnivå. 

 

5. RESULTAT 

5.1 SPANNTEST 

 
     Resultatet analyserades med en 2×2×2×2 (värde; siffror, bokstäver × riktning; framlänges, 

baklänges × presentationssätt; video, skrift × grupp; döva, hörande) repeated measures 

ANOVA . 

      Analysen visade på en signifikant huvudeffekt av värde (F(1,14) = 6.505, p <.05, r = .56) 

vilket i det här fallet visar på att båda grupperna har lättare för siffror än för bokstäver (se 

Tabell 1, Figur 4). Det fanns även en tendens till interaktion (F(1,14) = 2.028, p = .173) 

mellan grupp och värde, som visar på att presentationsmönstret varierar för grupperna. 
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Figur 4. Medelvärden och standardavvikelse över hur döva resp. hörande presterade inom 

samtliga faktorer 

 

     Analysen visade även en signifikant huvudeffekt av riktning (F(1,14) = 10.853 p < .01, r = 

.66), så att båda grupperna presterar bättre på framlänges-spann än baklänges-spann (Tabell 

1). Det fanns ingen interaktion (F(1,14) = .019, n.s.) mellan grupperna, dvs. ingen av 

grupperna blev mer missgynnad av baklängesspann än den andra.  

     Vidare fanns en signifikant huvudeffekt av presentationssätt (F(1,14) = 12.387,  p < .01, r 

= .87). I tabell 1 kan utläsas att båda grupperna presterar bättre vid videopresentation. Det 

fanns även en signifikant interaktionseffekt mellan grupp och presentationssätt (F(1,14) = 

4.691 p < .05, r = .23), där de döva gynnas mer vid videopresentation än vad de hörande gör 

(Tabell 1). Det finns en gruppskillnad (F(1,14) = 5.506, p < .05 r = .53) så att den hörande 

gruppen generellt presterar lite högre än döva. 
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Tabell 1. Sammanställning av medelvärden och standardavvikelser för resp. grupp och 

spanntest 

Grupp  Variabel  Sss  Ssv  Bsv  Bss  Ssbv  Bsbv  Bsbs  Ssbs  

Hörande  Medel  6,63  6,38  7,00 5,75 5,88  5,38  5,75 5,88  

SD  1,60  1,30  1,31  1,28  0,99  2,07  1,75  0,83  

Döva  Medel  5,88  6,00 5,00 4,62  5,38  4,88  3,88  4,25 

SD  1,73  1,41  0,93  1,51  1,51  1,64  0,99  1,39  

Förkortningar: ss=sifferspann, bs = bokstavsspann, b = baklänges, s = skrift  

& v = videoklipp (tal/tecken) 

 

5.2 ORDAVKODNING 

 
     Vi gjorde en 2×2 repeated measures ANOVA där vi analyserade de tre olika 

avkodningstesterna. Det visade på att det finns en signifikant skillnad (F(1,14) = 336, 451 p < 

.001, r = .98) för prestationer då det fonologiska och det ortografiska testet analyserades. 

Detta visar att båda grupperna presterade bättre på det ortografiska testet. I tabell 2 kan dock 

utläsas att de döva fick högre resultat på det ortografiska testen än de hörande och hörande 

fick högre resultat än döva på det fonologiska testet. D.v.s. det finns en interaktion (F(1,14) = 

13.844, p < .01, r = .71). Totalt sett fanns dock ingen signifikant skillnad emellan grupperna 

(F(1,14) = .271, n.s). 

     Vad gäller prestationen vid ordkedjetesten så visade resultatet av vårt t-test att det inte 

fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna (t(13) = .748, n.s.). 
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Tabell 2. Sammanställning av medelvärde och standardavvikelse för resp. grupp av samtliga 

ordavkodningstest. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

5.3 KORRELATIONER 

 
     Det gjordes en korrelations analys över samtliga test, för döva och för hörande och även 

för båda grupperna tillsammans.  

     Hos döva fanns det ett signifikant mycket starkt samband (r = .800, p = .01) mellan 

ordkedjor och sifferspann baklänges i skrift. Det fanns även tendenser till samband mellan det 

ortografiska lästestet och flera andra test, dessa var; bokstavspann framlänges i skrift (r = 

.514, p = .193), sifferspann baklänges video (r = .675 p = .066), sifferspann framlänges i skrift 

(r = .524, p = .182), det fonologiska testet (r = .591 p = .123) och ordkedjetestet ( r  = .612, p 

=.107). Det fanns även tendenser till samband mellan ordkedjetestet och några andra test; 

bokstavsspann framlänges i skrift (r = .508, p = .199), bokstavsspann framlänges videoklipp 

(r = .543 p = .164) och sifferspann baklänges video (r = .638, p = .088). 

 

Tabell 3. Sammanställning av relevanta resultat för gruppen döva, n=8  

 bsbv bsbs bss bsv ssbv ssbs Ssv Sss Ort fon ord 

Ort 
r 
p 

   
,514 
,193 

  
,675 
,066 

   
,524 
,182 

  
,591 
,123 

 
,612 
,107 

Fon 
r 
p 

         
,591 
,123 

  

Ord 
r 
p 

   
,508 
,199 

 
,543 
,164 

 
,638 
,088 

 
,837 
,010 

   
,612 
,107 

  

Ort= Ortografiskt test, Fon= Fonologiskt test och Ord= Ordkedjetestet 

ss=sifferspann, bs = bokstavsspann, b = baklänges, s = skrift & v = videoklipp (tal/tecken) 

Grupp Variabel 
Ortografiskt 

test 
Fonologiskt 

test Ordkedjor 

 
Hörande 

 
Medel 

 
58,84 25,00 15,75 

 
SD 11,99 3,40 4,26 

 
Döva 

 
Medel 

 
65,50 14,44 16,26 

 
SD 10,85 6,14 3,50 
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     För hörande fanns en signifikant korrelation (r = .742, p = .035) mellan det ortografiska 

testet och det fonologiska testet. Signifikant korrelation fanns även mellan ordkedjetestet och 

bokstavsspann framlänges i skrift (r = -.780, p = .022) samt för ordkedjetestet och sifferspann 

baklänges i skrift (r = .740, p = .036). Tendenser till samband fanns mellan ordkedjetestet och 

bokstavsspann baklänges i skrift (r = .571, p = .139), för ordkedjetestet och sifferspann 

baklänges video (r = .680, p = .064) samt mellan det fonologiska testet och sifferspann 

framlänges video (r = .613, p = .106; Tabell 4). 

 

Tabell 4. Sammanställning av relevanta resultat för gruppen hörande, n=8  

 bsbv bsbs bss bsv ssbv ssbs Ssv sss ort fon ord 

Ort 
r 
p 

         ,742 
,035 

 
 
 

Fon 
R 
P 

  
 

  
 
 

  
 
 

 
,613 
,106 

  
,742 
,035 

  

Ord 
r 
p 

  
,571 
,139 

 
-,780 
,022 

  
,680 
,064 

 
,740 
,036 

   
 

  

 

Ort= Ortografiskt test, Fon= Fonologiskt test och Ord= Ordkedjetestet 

ss=sifferspann, bs = bokstavsspann, b = baklänges, s = skrift & v = videoklipp (tal/tecken) 

 

     Korrelationsanalys gjordes även på båda grupperna tillsammans och signifikanta resultat 

fanns mellan ordkedjetestet och sifferspann baklänges video (r = .598, p = .014) samt för 

ordkedjetestet och sifferspann baklänges i skrift (r = .555, p = .026). Tendenser till samband 

fanns hos det fonologiska testet kombinerat med bokstavsspann baklänges i skrift (r = .473, p 

= .064), bokstavspann framlänges video (r = .494, p = .052) och sifferspann baklänges i skrift 

(r = .450, p = .120). Tendens till samband fanns även för det ortografiska testet tillsammans 

med ordkedjetestet (r = .479, p = .061), se tabell 5. 
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Tabell 5. Sammanställning av relevanta resultat för båda grupperna, n=16 

 bsbv bsbs bss Bsv ssbv ssbs Ssv sss ort fon ord 

Ort 
r 
p 

           
,479 
,061 

Fon 
R 
P 

  
,473 
,064 

  
,494 
,052 

  
,405 
,120 

     

Ord 
r 
p 

     
,598 
,014 

 
,555 
,026 

   
,479 
,061 

  

Ort= Ortografiskt test, Fon= Fonologiskt test och Ord= Ordkedjetestet 

ss=sifferspann, bs=bokstavsspann, b=baklänges, s=skrift & v=videoklipp(tal/tecken) 

 

6. DISKUSSION 

6.1 RESULTAT 
 

6.1.1 Spanntest 

     Både döva och hörande gynnades enligt studien av att få stimuli presenterat på 

modersmålet. En orsak till detta kan vara att modaliteterna används mer frekvent dagligen och 

individerna är mer vana vid detta. Det fanns en signifikant interaktion mellan grupperna, där 

döva gynnades mer av modersmålet jämfört med skriften sett i förhållande till hur mycket de 

hörande gynnades av sitt modersmål. I tidigare litteratur (Andin et al., submitted) har det 

föreslagits att hörande bör gynnas mer av att få spannen presenterat på modersmål då de 

auditiva minnesspåren är mer beständiga än de visuella. Men i föreliggande studie kan detta 

inte påvisas. Det måste dock tas i beaktning att de hörande nådde höga spannivåer redan med 

skriftpresentationen. En möjlig förklaring är att de inte skulle klara mycket mer 

korttidsminnesmässigt eftersom spannen redan var på en hög nivå och att de därför inte kunde 

höja sig lika mycket som de döva när de fick stimuli presenterat på sitt modersmål. Med allt 

detta i beaktning visar ändå resultatet på att korttidsminnet påverkas hos individer beroende 

på om de får stimuli presenterat på sitt modersmål eller inte.  

     I litteraturen har det antytts att de döva skulle klara framlängesspann lika bra som 

baklängesspann, medan de hörande i regel ska prestera bättre på framlängesspann (Wilson et 

al., 1997). Men enligt våra resultat finns det ingen signifikant skillnad mellan grupperna på 

baklängesspann, sett i förhållande till hur de presterade på framlängesspannen. Istället 

presterar båda grupperna bättre på framlängesspann än på baklängesspann, vilket även var 

fallet i en studie av Bavelier et al. (2006). 
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     Vad gäller resultat sett till siffror och bokstäver så presterar den hörande gruppen högre än 

den döva inom båda faktorerna. Det finns signifikant skillnad i resultatet mellan faktorerna, 

båda grupperna presterar bättre med siffror än med bokstäver. Här finns även en tendens till 

interaktion, de döva gynnas mer än de hörande vid sifferspann istället för bokstavsspann. 

Återigen kan det vara så att eftersom den hörande gruppen redan presterar så högt på 

bokstavsspannen, att maxkapaciteten för KM här inte går att höja så mycket mer, därför blir 

det inte så stor skillnad för de hörande i resultatet mellan bokstavspannen och sifferspannen. 

Att de döva presterar bättre med siffror än med bokstäver går emot den antydan i litteraturen 

om att de döva inte skulle prestera så mycket bättre på siffror då dessa i tsp är mer fonologiskt 

lika än bokstäver och därför skulle bli svårare att komma ihåg (Andin et al, submitted; 

Gathercole & Baddeley, 1993). 

 

6.1.2 Ordavkodningstest 

     Under följande punkter bör tas i beaktning att testen är producerade på dövas andraspråk 

och att de redan därigenom har en nackdel. 

6.1.2.1 Ortografiskt avkodning 

”Vilket är rätt?” 
     Att de döva testdeltagarna fick bättre resultat på det ortografiska testet än de hörande 

deltagarna kan bero på att de inte reflekterar över de felstavade orden på samma sätt som de 

hörande. Detta antar vi eftersom de hörande med en mer fonologiskt kopplad 

avkodningsstrategi bör läsa båda orden och reflektera över vilket som är korrekt, medan de 

döva eventuellt bara ser direkt vilket ord som är ortografiskt korrekt och inte blir störda till 

samma grad av den fonologiska likheten (Ehri, 1992; Perfetti, 1992). Att ”slippa” bli störd av 

detta sparar tid och eftersom resultatet på detta test var avhängigt av tiden kan detta vara en 

förklaring till skillnaden mellan grupperna. 

6.1.2.2 Fonologisk avkodning 

”Vilket låter rätt?” 

     De döva presterade lägre på det fonologiska testet vilket var väntat med tanke på att deras 

fonologi är inlärd genom ortografin och inte på ett naturligt sätt, det vill säga genom den 

talade språkliga omgivningen (Statens offentliga utredningar [SOU] 2006:54). Det bör därför 

vara mycket svårt för dem att överhuvudtaget göra detta test, precis som titeln på testet 

avspeglar. Om vi tittar på resultaten i testen kan det urskönjas att de ord som de döva har rätt 

på, är ord som ortografiskt är någorlunda lika deras korrekta fonologiska motsvarighet. Därför 
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skulle det kunna antas att de döva använder en ortografisk avkodningsmetod även på detta 

test.  

6.1.2.3 Ortografisk och fonologisk avkodning 

”Ordkedjetestet” 

     Det fanns ingen skillnad i prestationen vad gäller ordkedjetestet mellan de båda grupperna. 

Då testen analyseras kvalitativt var för sig noteras att de döva hann med fler kedjor och hade 

fler fel, medan de hörande hann färre men även hade färre fel. De döva gjorde fel när 

ordkedjorna innehöll ord som var böjda. De hoppade helt enkelt över böjningarna och 

streckade bort dem. De morfem som streckades bort var grammatiska morfem som inte har 

någon betydelse i sig själva. Detta kan bero på att döva måste lära sig morfologi genom text 

och därför inte får någon naturlig utveckling som hörande får genom deras omvärld. 

Grammatiken i teckenspråk är inte uppbyggd på samma sätt som den talade svenskan (Statens 

offentliga utredningar [SOU] 2006:29). 

 

     6.1.3 Korrelationer 

6.1.3.1 Minnesspannskapacitet i förhållande till ordavkodningsförmåga 

     Resultatet för korrelationer har inte givit så många signifikanta resultat. Dock finns det 

många resultat som tyder på ett starkt samband, men där signifikansnivå inte är uppnådd. 

Antalet deltagare i studien är tämligen begränsat, troligtvis skulle fler signifikanta 

korrelationer uppnåtts med fler deltagare i studien.  

     Hos gruppen döva finns det flera tendenser till samband mellan korttidsminne och 

ordkedjetestet samt korttidsminne och det ortografiska testet. En möjlig förklaring till detta 

kan vara att döva, på grund av deras bristande fonologiska förmåga, mer måste förlita sig på 

sitt minne för avkodning av ord snarare än genomgå en fonologisk process (Ericson, 2001). 

     För gruppen hörandes resultat kan inte något riktigt samband mellan korttidsminne och det 

fonologiska testet eller korttidsminne och det ortografiska testet hittas, men det finns flera 

tendenser till samband mellan korttidsminne och ordkedjetestet. En möjlig förklaring till detta 

kan vara att hörande har utvecklat en mer automatisk ordavkodningsförmåga där de inte 

behöver förlita sig explicit på varken den fonologiska eller den ortografiska 

avkodningsstrategin (Ehri, 1992). 

     Då resultatet från båda grupperna analyserades tillsammans försvann de flesta av 

tendenserna till samband mellan korttidsminne och ordavkodningstesten, vilket ger en 

antydan om att de hörandes bättre resultat på fonologisk avkodning och de dövas bättre 

resultat på ortografisk avkodning tar ut varandra. Dock ökar tendenserna till samband mellan 
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fonologi och korttidsminne, vilket kan ge en antydan om att fonologin ändå är väldigt viktig 

för ordavkodningsförmågan. Detta har tidigare Engen och Høien (2002) visat. 

 

6.2 METOD 

 
6.2.1 Urval 

     Det ursprungliga önskvärda antalet deltagare var 15-20 i varje grupp, då vi önskade uppnå 

så tydliga resultat som möjligt under denna begränsade tidsperiod. Detta antal fick dock 

reduceras efterhand då det visade sig svårare än beräknat att få tag i lämpliga döva deltagare.  

I den ursprungliga planeringen var det tänkt att kontakta gymnasieskolor för döva, på grund 

av det lokalt koncentrerade antalet lämpliga deltagare. Medan kontakt togs med dessa skolor 

påbörjades testningen av den hörande gruppen. I syfte att åldersmatcha de döva 

gymnasieeleverna som gick sitt sista år, eftersöktes hörande deltagare födda -91. När det 

senare visade sig svårt att få tag i döva elever i gymnasieklasserna påbörjades sökningen av 

döva deltagare på annat håll. Vid den här tidpunkten hade redan ett stort antal hörande 

deltagare födda -91 testas, därför har det blivit en något skev medelålder mellan de olika 

deltagargrupperna. Dock tror vi att denna något missmatchade åldersfördelning inte påverkar 

resultatet i någon större utsträckning. 

Att det sattes ett maxtak på 35 år var bra då litteraturgenomgången visat att de med en oral 

uppväxt lärt sig fonologi bättre(Logan et al. 1996). Detta uppmärksammades även då en 

person född på 60-talet testades (vars resultat senare valdes bort). Personen använde sig till 

stor del av muntlig artikulation som hjälp under minnesspannstestningen, något som inte sågs 

lika tydligt hos andra döva deltagare.  

 

6.2.2 Genomförande 

     Studien genomfördes med en teorigrundad forskningsdesign, då antaganden skapats genom 

teori och sedan undersökts genom datainsamling.  

     Efter testingen ställdes frågan om vad deltagarna tyckte om testen, en majoritet av 

testdeltagarna svarade att de fann minnesspanntesten svåra och att testningssituationen mot 

slutet blev något enformig. Det fanns en risk att situationen och den långa testningstiden, ca 

1h och 15 min, påverkade deltagarnas koncentrationsförmåga. Vi försökte motverka denna 

effekt som vi antog skulle uppkomma med den jämt balanserade ordningen på 

minnesspannen, vilket vi i efterhand är glada över. Testdeltagarna hade möjlighet att ta paus, 

vilket ingen av dem utnyttjade. En deltagare fick avbryta sin testning och slutföra den vid ett 

senare tillfälle, då testningen drog ut för långt på tiden. Möjligtvis hade de döva något sämre 
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förutsättningar vid själva testningen då de i regel fick genomföra sina test på caféer eller på 

arbetsplatser där det finns fler chanser till distraktionsmoment än i en lokal som är mer 

isolerad. Detta på grund av att det var svårt för författarna att få tag i lämpliga lokaler i andra 

städer än författarnas hemstad och alla döva testades i andra städer. Ansträngningar gjordes 

dock för att testningen skulle kunna ske på så avskilda och stimulifria delar av caféerna och 

arbetsplatserna som möjligt. Då det endast var de döva som testades på caféer och 

arbetsplatser, och ljudnivån inte är ett störande moment för dem, bör inte detta påverkat 

prestationen. De hörande genomförde sina test i mer stimulifria grupprum vid Linköpings 

universitet.  

 

6.2.3 Material & Utrustning 

     Det filmade materialet till minnesspannen hade vissa tillkortakommanden. Rösten var 

perceptuellt något hes och raspig vilket kan ha påverkat de hörandes resultat. Ingen av 

testdeltagarna kommenterade detta men vi tror att det kan ha en påverkan på minnesspåren. 

Vad gäller videon med tecken så fanns en del skuggor i materialet som eventuellt kan ha 

distraherat deltagarna. Tecknen producerades även lite längre ner än normalt för att få bästa 

möjliga kontrast mot den svarta tröjan men detta i sin tur ledde till att det var svårt att koppla 

munbild till tecken. Även detta kan ha påverkat prestationen.  

     Under testningen användes två olika datorer. Den ena datorn bearbetade materialet lite 

långsammare än den andra, vilket resulterade i en liten fördröjning innan nästkommande 

videoklipp visades efter det att föregående spann skrivits ner. Detta kan eventuellt ha 

inneburit en trötthetseffekt för de testdeltagare som utförde testen med en långsammare dator. 

Men då antalet testdeltagare som gjorde testet med den långsammare datorn var jämt spritt 

över grupperna tror vi inte att det blir någon effekt av detta. 

 

6.3 FRAMTIDA FORSKNING 

 

     Ytterligare försökspersoner bör testas för att få ett mer tillförlitligt resultat och för att 

förhoppningsvis göra tendenserna i föreliggande studie starkare. Utöver detta skulle det även 

vara intressant att undersöka om resultaten gällande korttidsminneskapacitet skulle skilja sig 

beroende på återgivningsätt, till exempel muntligt eller skriftligt för hand. Det hade även varit 

intressant att undersöka andra aspekter av läsning samt utöka studien med att se hur 

sambandet mellan arbetsminne och läsning ser ut. 
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6.4 SLUTSATS 

 

     Föreliggande studie visar att det finns samband mellan korttidsminne och ordavkodning i 

båda grupperna, men att sambandet verkar vara något större för den döva gruppen. Det är 

troligt att det beror på att ordavkodning för den döva populationen är en mer komplicerad 

kognitiv process, som i större utsträckning än för hörande kräver ett bra korttidsminne. I 

överensstämmelse med tidigare studier visar vi även att döva individer presterar på en lägre 

nivå än hörande vid korttidsminnesspann.  

     Intressant nog visar vi även att både döva och hörande individer gynnas av att få 

korttidsminnesspannen presenterade på sitt modersmål (tecken respektive tal) och att den 

döva gruppen gynnas än mer av modersmålspresentationen. Detta stämmer överens med vår 

hypotes om att det borde påverka prestationen att få spannen presenterade på modersmål, men 

däremot stämmer det inte, enligt våra resultat, att hörande skulle gynnas mer än döva av att få 

spannen presenterade på modersmål. 

     I enlighet med vår andra hypotes så bekräftar studiens resultat att de båda grupperna 

presterar någorlunda lika vid ortografisk ordavkodning, medan de döva presterar på en lägre 

nivå än de hörande vid fonologisk ordavkodning. 
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APPENDIX 

Informationsbrev om deltagande i minnestudie 

Vi heter Susanna Hilton Sand och Fredrik Larsson och vi ska genomföra en forskningsstudie som en 
del i vår utbildning till Logopeder vid Linköpings universitet. Det projekt vi deltar i är en del av ett 
större forskningsprojekt som är ett samarbete mellan forskare i Sverige och England.  

Syftet med projektet är att undersöka hur hjärnan bearbetar våra synintryck beroende på om de 
upplevs som språkliga eller inte. Vi gör detta genom att jämföra hur döva tecknare, hörande tecknare 
och hörande icke-tecknare använder riktiga tecken från olika teckenspråk och påhittade tecken. 
Projektet omfattar tre olika studier; en minnesstudie, en träningsstudie och en 
hjärnavbildningsstudie. Resultaten kommer att ge oss värdefull ny teoretisk kunskap som kan 
tillämpas för att utveckla bättre sätt att stödja inlärning av skriftspråk och andra språk. 

Den delstudie som vi kommer att genomföra är minnesstudien. Försökspersoner i den här studien 
kommer att få lösa uppgifter som har med korttidsminne och läsning att göra. Det kan upplevas som 
en utmaning att lösa uppgifterna som presenteras. Vi vill att du som försöksperson löser uppgifterna 
så gott du kan. Till studien söker vi dig som: 

- Är döv och har använt svenskt teckenspråk sedan födseln. 
- Är hörande med svenska som första språk (ej teckenspråkskunnig). 

Om du bestämmer dig för att delta i projektet så kommer ditt deltagande att vara anonymt. Detta 
betyder att vi som jobbar inom projektet inte talar om för andra att just du deltar i studien. All data 
som vi samlar in förvaras på ett säkert sätt och analyseras på gruppnivå. Detta betyder att just dina 
resultat aldrig redovisas separat. Alla personlig information som du ger oss inom ramen för studien 
behandlas konfidentiellt. Detta betyder att vi som forskare inom projektet inte sprider personlig 
information som du ger oss. 

Deltagande i den här forskningsstudien är frivilligt. Som deltagare har du också rätt att när som helst 
informera ansvarig forskare att du vill avbryta ditt deltagande och lämna studien. Om du vill avbryta 
behöver du inte uppge något skäl.  

Alla deltagare ger informerat samtycke. Detta betyder att man skriver på ett papper för att intyga att 
man har fått information om studien och vill delta. 

För mer information och anmälan, var god kontakta oss på: 

Susanna Hilton Sand – sushi868@student.liu.se 

Fredrik Larsson – frela918@student.liu.se 

Eller våra handledare: 

Josefine Andin – josefine.andin@liu.se 

Mary Rudner – mary.rudner@liu.se 

Blankett för informerat samtycke 

mailto:josefine.andin@liu.se
mailto:mary.rudner@liu.se
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Minnesstudie 

Denna studie har godkänts av regionala etiska kommittén i Linköping samt av UCL 
forskningsetiska kommitté i London. 

Om du har några frågor om informationsbladet eller den beskrivning av projektet som du har 
fått bör du fråga forskarna innan du bestämmer dig för att delta. Du kommer att få ett eget 
exemplar av detta samtyckesbrev. 

Deltagarens samtycke 

 

Jag ……………………………………………….. 

- Har läst ovanstående information samt informationsbladet och förstått vad 
studien innebär. 

- Har förstått att om jag vid något tillfälle inte längre vill delta i projektet så 
kan jag meddela de berörda forskarna och avsluta mitt deltagande 
omedelbart. 

- Samtycker till bearbetning av min personliga information för 
forskningsstudiens syften. 

- Förstår att sådan information kommer att behandlas konfidentiellt och i 
enlighet med svenska personuppgiftslagen 1998 och UK dataskyddslag 
1998. 

- Anser att ovan nämnda forskningsprojekt har förklarats för mig på ett 
tillfredställande sätt och att jag samtycker till att delta i denna 
minnesstudie. 

Underskrift 

 

…………………………………………………………. 

Datum 

 

………………………………………………………… 

 

 

 


