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SAMMANFATTNING 
I föreliggande studie undersöktes ordförrådet (ordförståelse och benämning) hos 21 barn 
med hörselskada och 21 normalhörande barn i åldrarna 7-9 år, matchade till ålder, kön 
och bostadsort. Deltagarna delades även in i undergrupper med avseende på 
hörselskadans typ (ledningshinder, sensorineural skada samt kombinerad skada) och 
grad (lätt, måttlig, grav och döva/hörselskadade barn med CI) samt typ av skolform. 
Ordförståelse undersöktes med Peabody Picture Vocabulary Test III och benämning 
undersöktes med Word Finding Vocabulary Test. Som förväntat hade gruppen med 
hörselskada lägre resultat på båda testen, men endast benämningstestet visade en 
statistiskt signifikant gruppskillnad (p = 0,002 jämfört med p = 0,054 för ordförståelse). 
För benämningstestet hade barn med hörselskada i 7-års ålder ett signifikant lägre 
resultat jämfört med åldersmatchad kontrollgrupp, medan skillnaden inte var signifikant 
i de äldre åldersgrupperna (8 och 9 år). Typ, grad, kön eller skolform (hörselklass kontra 
integrerad skolform) hade ingen signifikant effekt på något av testen, men samband kan 
inte uteslutas pga relativt få barn i varje undergrupp i denna studie. Explorativ analys av 
individuella åldersekvivalenta resultat för benämningstestet indikerade följande: (a) 
majoriteten av de hörselskadade barnen låg inom den nedre halvan av normalresultatet; 
(b) två barn med cochleaimplantat hade särskilt låga resultat; (c) deltagare med lätt 
hörselskada tenderade att ha sämre resultat än deltagare med grav hörselskada, vilket 
kan tyda på otillräckligt stöd vid lätt skada; och (d) en deltagare med måttlig 
hörselskada hade lika högt resultat som det högsta resultatet i kontrollgruppen. 
 
Nyckelord: ordförståelse, benämning, hörselskada, cochleaimplantat, hörselklass 
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ABSTRACT 
This study examined the receptive and expressive vocabulary in 21 children with 
hearing impairment and 21 children with normal hearing between the ages of 7-9. The 
groups were matched in regard to age, gender and home district. The material was 
divided into categories of hearing impairment based on type (conductive, sensorineural 
and combined hearing impairment), severity (mild, moderate, severe and children with 
profound deafness/hearing impairment with cochlear implant) and children in hard of 
hearing classes versus children integrated in ordinary classes. The tests used were 
Peabody Picture Vocabulary Test III (word comprehension) and Word Finding 
Vocabulary Test (word production). As expected, the group of children with impaired 
hearing achieved lower results on both tests. However, only the result on the word 
production test was significant for children with hearing impairment (p = 0,002 
compared with p = 0,054 for comprehension). 7 years old children with hearing 
impairment reached a significantly lower result on the word production test compared 
with their peers with normal hearing, whereas the difference between the groups of 8 
and 9 years old children was not significant. Type, severity, gender or school placement 
(hard of hearing classes versus ordinary classes) had no significant effect on neither 
word comprehension nor word production, but a correlation can not be out ruled 
because of a relatively low number of children in each subgroup. Explorative analyze of 
the individual age equivalent results for the word production test indicated: (a) the 
majority of children with hearing impairment performed within the lower half of the 
normal results; (b) two children with cochlear implants achieved a particularly low 
result; (c) participants with a mild hearing impairment tend to have a lower result than 
the participants with a severe hearing impairment, which might indicate insufficient 
support; and (d) one participant with moderate hearing impairment performed a result at 
the same level as the highest result in the control group.  
 
Key words: word comprehension, word production, hearing impairment, cochlear 
implant, hard of hearing classes  
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Inledning 

1.1. Introduktion 

I Sverige fanns det år 2008 ca 25 000 hörselskadade och döva barn under 15 års ålder 
(enligt Hörselskadades riksförbund, 2009). Barn med hörselskada/dövhet kan endera gå 
integrerat i vanlig skola eller i speciella hörselklasser. Majoriteten av dessa barn går 
idag i vanlig skola (84 %), endast 7 % går i hörselklass. Många döva och gravt 
hörselskadade barn får cochleaimplantat inopererat och därmed tillgång till det talade 
språket. Ett flertal utländska studier har visat att hörselskada hos barn kan leda till en 
försenad språkutveckling med bl.a. ett mindre ordförråd som följd. En svensk studie av 
Edqvist och Reinholdsson (2005) visade på att detta även gäller för svenska barn i 
förskoleåldern. I studier som gjorts på barn i skolåldern har motsägande resultat 
uppnåtts. Enligt Wake, Hughes, Poulakis, Collins och Rickards (2004) och Pittman, 
Lewis, Hoover och Stelmachowicz (2005) är ordförrådet i skolåldern fortfarande mindre 
hos barn med hörselskada jämfört med normalhörande, medan Delage och Tuller (2007) 
i sin studie hävdar att så inte är fallet. Hur ordförrådet ser ut för svenska barn i tidiga 
skolåldern (7-9 år) undersöks i föreliggande studie.  
 
 
1.2. Örats anatomi och hörselfysiologi  

Hörselsystemet kan delas in i två delar; Det perifera systemet som består av ytteröra, 
mellanöra och inneröra, samt det centrala systemet som innefattar hörselnerven, 
hjärnstammen och hörselcortex, de hjärnområden där signalerna bearbetas och tolkas 
(Engstrand, 2004). Figur 1 visar örat i genomskärning med dess olika delar. 
 

 
 

Figur 1. Örat i genomskärning (hämtad 090505 från http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ear-
anatomy-notext-small.png)  

 

Ytterörat fångar upp de inkommande ljudvågorna, dessa passerar via hörselgången in 
till trumhinnan. När denna träffas av ljudvågor börjar den vibrera varpå inkommande 
ljudvågor överförs till mekaniska svängningar i trumhinnan. De tre hörselbenen, 
hammaren, städet och stigbygeln, är belägna i mellanörat. Hammaren, som fäster vid 
trumhinnan, förstärker och överför ljudenergin till innerörat via hörselbenskedjan. I 
innerörat är snäckan (cochlea) belägen och där omvandlas den mekaniska energin till 
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elektriska impulser. Dessa fortleds via hörselnerven till hjärnstammen där omkopplingar 
sker. Slutligen fortleds de elektriska impulserna till storhjärnans hörselcortex, där de av 
hjärnan tolkas som en ljudupplevelse (Anniko et al., 2001). 

 
1.3. Hörselskador 

En hörselskada kan vara uni- eller bilateral, dvs. ensidig eller dubbelsidig. En bilateral 
skada kan endera vara symmetrisk (lika stor skada på båda öronen) eller asymmetrisk 
(olika stor skada). Dessa faktorer, i kombination med typ respektive grad av hörselskada 
avgör individens upplevelse av hörselförlust (Lindholm, 2007). Skadorna kan vara 
medfödda, ärftliga eller förvärvade (Anniko et al., 2001).  
 
1.3.1. Olika grader av hörselskador 
Grad av hörselskada kan delas in i lätt, måttlig, grav och dövhet. Borg, McAllister, 
Edqvist, Reinholdsson och Risberg (2005) använder sig av skalan lätt (21-40 dB HL), 
måttlig (41-60 dB HL) och grav hörselskada (61-80 dB HL). Enligt Willstedt-Svensson, 
Sahlén och Mäki-Torkko (2008) definieras dövhet som ≥95 dB HL. Tabell 1 visar 
indelning i olika grad av hörselskada. 
 
Tabell 1. Grad av hörselskada (lätt, måttlig och grav) i decibel Hearing Level enligt Borg et al. (2005) 
samt dövhet enligt Willstedt-Svensson et al. (2008). 
 
Grad av hörselskada decibel HL 
Lätt 21 - 40 
Måttlig  41 - 60 
Grav  61 - 80 
Dövhet >95 
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1.3.2. Olika typer av hörselskador 
Orsaken till en hörselskada kan uppkomma på flera olika nivåer. En översiktlig 
indelning visas i figur 2. 
 

HÖRSELSKADA

Ledningshinder Sensorineural skada 

Cochleär Retrocochleär 

Hörselnerv 

Hjärnstam 

 
Hörselcortex 

 
Figur 2. Olika typer av hörselskador och deras lokalisation. Vid ett ledningshinder samt sensorineural 
skada i snäckan (cochleär skada) ses hörselskadan i det perifera systemet. En central skada (retrocochleär) 
är lokaliserad i hörselnerven, hjärnstammen och/eller hörselcortex.   
 
Ledningshinder. Ledningshinder innebär att hörselskadan orsakas av ett fel i hörsel-
gång, trumhinna eller mellanöra. Däremot påverkas inte innerörat och hörselnerven. 
Ledningshinder orsakar en försvagning av ljudet, dvs. ljudstyrkan dämpas. Ett rent 
ledningshinder kan maximalt orsaka en hörselskada på 60-70 dB (Lindholm, 2007). 
Främst är det området mellan 500-1500 Hz som drabbas (Lidén & Arlinger, 1985). 
Ledningshinder kan vara både tillfälliga och permanenta. Exempel på tillstånd som 
leder till ledningshinder är öronkatarr, trumhinneperforation, hörselbensavbrott, olika 
former av genetiska missbildningar och sjukdomar, trauma och sammanfallande hörsel-
gång (Anniko et al. 2001). 

Sensorineurala hörselskador. Sensorineurala hörselskador är den vanligast permanent 
förekommande formen hos både barn och vuxna. Skadan är ofta belägen i innerörat 
(cochleär skada), men den kan även vara lokaliserad till de strukturer som ligger efter 
snäckan, dvs. hörselnerv, hjärnstam och storhjärna (retrocochleär skada). En sensori-
neural skada innebär dels att ljudet dämpas, men också att en ljudförvrängning av olika 
grad sker. Detta medför svårigheter att uppfatta tal, även om ljudstyrkan ökar. Skadorna 
kan t.ex. orsakas av syrebrist vid förlossning, tumör på hörselnerven, ärftliga faktorer, 
infektionssjukdomar, akustiskt trauma och buller. Skadans svårighetsgrad kan variera 
från lätt hörselskada till dövhet. En skada i snäckan innebär att de via hörselbenskedjan 
inkommande ljudimpulserna inte omvandlas till elektriska impulser på ett normalt sätt. 
Skada retrocochleärt medför att impulserna inte fortleds på ett normalt sätt till hjärnans 
hörselcortex (Anniko et al. 2001). 

Påverkan på språkljud vid sensorineural skada  
En sensorineural skada orsakar, som tidigare nämnts, inte bara en försvagning av ljudet, 
utan påverkar även vår förmåga att uppfatta och klart urskilja ljudet (Anniko et al. 
2001). Området från 500 - 4000 Hz påverkas mest (Almqvist et al. 1990). Olika språk-
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ljud har olika egenskaper vilket gör att de påverkas i varierande grad vid en hörselskada. 
Högfrekventa konsonanter (t ex. f, s) blir ofta svåra att uppfatta (Anniko et al. 2001). Se 
figur 3 för en översikt av de svenska språkljudens lokalisation i ett audiogram. 
 

 
Figur 3. ”Talbananen” visar det svenska ljudsystemets lokalisation i ett audiogram. X-axeln anger antal 
Hertz och Y-axeln anger antal decibel (Bixo et al., 2007, med tillstånd från förlaget).  
 
1.4. Hörselhjälpmedel 
Hörapparat. Hörapparat är ett hjälpmedel som huvudsakligen förstärker ljudstyrkan. 
Detta innebär att den bästa effekten av hörapparat ses vid ett rent ledningshinder, som ju 
enbart är en skada som orsakar försvagning av det inkommande ljudet (Borryd et al., 
2000). 
 
Cochleaimplantat. Cochleaimplantat (CI) är en habilitering/rehabiliteringsmöjlighet för 
barn som föds med dövhet/grav hörselskada samt för vuxendöva/gravt hörselskadade 
vuxna. Hörapparat är i dessa fall ett otillräckligt hjälpmedel. CI innebär att individer 
med hörselskada i varierande grad kan få tillgång till det talade språket (Åhnblad, 
2001). Förutsättningen för att det ska fungera är att individen har en fungerande 
hörselnerv. Ett CI består av en yttre komponent (mikrofon) som fångar upp ljudet och 
omvandlar det till elektriska impulser via en liten dator (processor), samt en inre 
komponent som dels utgörs av en mottagare och dels en elektrod placerad i snäckan. 
Elektroden stimulerar elektriskt de hörselceller/ nervtrådar som finns i den skadade 
snäckan. Signalerna fortleds via hörselnerven till hörselcortex i hjärnan där impulserna 
sedan tolkas som ljud (Flynn, 2003). 
 
1.5. Språkförmågor hos barn med hörselskador 

I ett flertal studier som undersökt olika språkförmågor har forskare kommit fram till att 
barn med hörselskada ofta har svårare att utveckla sitt språk jämfört med normalhörande 
barn. Nedan beskrivs några av dessa studier.  
 
1.5.1. Studier om språkutveckling hos barn med hörselskador 
Borg et al. (2005) undersökte språkutvecklingen hos svenska barn med hörsel-
skador med hjälp av HSS-fördjupningstest. HSS testar många olika språkförmågor som 
är viktiga för tal och språk, bl.a. grammatikförståelse, förmåga att höra skillnad på olika 

8 



 
 

språkljud, munmotorik samt ordförråd. Barnen i studien var 4-6 år gamla. Av 253 
deltagande barn hade 156 en hörselskada och 97 var normalhörande. Deltagarna i 
studien hade talad svenska som första språk och minst en svensk förälder. Hörtröskeln 
hos barnen var på max 80 dB tonmedelvärde, dvs. barn med svårare hörselskador (t ex 
döva barn) exkluderades. Barn med funktionshinder med uppenbar påverkan på språket 
uteslöts från studien. Barnen delades därefter in i undergrupper baserade på grad av 
hörselskada (21-40 dB, 41-60 dB, 61-80 dB) och typ av hörselskada (t ex. lednings-
hinder och sensorineural skada). Resultaten visade att språkutvecklingen generellt var 
försenad hos barn med hörselskador mellan 41-80 dB och att de vid sex års ålder ännu 
inte kommit ikapp barnen med normal hörsel. Det var i de talrelaterade testerna (bl. a. 
benämning av ord) som avvikelsen från kontrollgruppen med normalhörande barn var 
störst. Författarna drog slutsatsen att ju svårare hörselskada desto större negativ 
inverkan på språkutvecklingen.    
 
Även i internationella studier har en försenad språkutveckling hos barn med hörselskada 
påvisats. Wake et al. (2004) såg att barn i 7-8 års ålder med lätt till mycket grav 
hörselskada som grupp uppvisade ett mycket lägre resultat än normalpopulationen på 
ordförståelsetestet PPVT samt på receptiva och expressiva språktest. Författarna fann 
även att barnens läsålder i genomsnitt var 10 månader försenad jämfört med normal-
hörande jämnåriga. I likhet med Borg et al. (2005) fann Wake et al. att resultaten på 
språk- och ordförrådstesterna blev sämre ju svårare hörselskadan var. Detta samband 
mellan grad av hörselskada och resultat på språktester fann även Delage och Tuller 
(2007) och Wake, Poulakis, Hughes, Carey-Sargeant och Rickards (2005).  
 
I en annan studie av Blamey, Briscoe, Bishop och Norbury (2001), som undersökte barn 
med cochleaimplantat sågs däremot inte alltid ett samband mellan grad av hörselskada 
och resultat på språktester. Dessutom framkom att det var en stor spridning i resultat 
mellan enskilda barn vilket visar på att gruppen barn med hörselskada inte är en 
homogen grupp. Språkutvecklingen för barn med hörselskada i studien var lång-
sammare än för barn med normal hörsel men den förbättrades stadigt. Om barnen i 
nämnda studie fortsatte att utvecklas i samma takt beräknades de vid 12 års ålder i 
genomsnitt vara 4-5 år sena i sin språkutveckling. 
 
Språkliga förmågor hos 19 barn i åldrarna 11-15 år med lätt till måttlig sensorineural 
hörselskada undersöktes av Delage och Tuller (2007). Författarna använde sig av 
standardiserade och datoriserade språktester för att undersöka talat språk (fonologi, 
expressivt ordförråd, benämning och expressiv grammatik) samt läs- och 
skrivfärdigheter (bl. a. stavning). Ett av målen med studien var att undersöka om det 
fanns fler barn med språkstörning bland barnen med hörselskada än bland de normal-
hörande. Språkstörning definierades i denna studie som resultat under 1,65 
standardavvikelser på två eller fler av de standardiserade testerna. Resultaten visade att 
53 % av barnen med hörselskada uppnådde resultat under 1,65 standardavvikelser på 
två eller fler test, jämfört med 7,7 % av kontrollgruppens deltagare. Särskilda 
svårigheter för barn med hörselskador utgjorde fonologi och expressiv grammatik. 
Författarna fann emellertid, i motsats till både Borg et al. (2005) och Wake et al. 
(2004), ingen skillnad vad gäller språkförståelse, högläsning, skrivning och ordförråd 
mellan barn med hörselskador och kontrollgruppen. En avsevärt högre andel av barnen 
med hörselskada i studien stämde in på kriterierna för språkstörning jämfört med de 
normalhörande. En svagare språklig förmåga hos barn med hörselskada behöver inte 
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alltid bero enbart på hörselskadan, barnet kanske hade haft en försenad språkutveckling 
även om ingen hörselskada förelåg (Willstedt-Svensson et al., 2008). 
 
1.5.2. Fonologi  
En hörselskada kan i olika grad påverka förmågan hos en individ att uppfatta och klart 
urskilja språkljud (Anniko et al. 2001) och kan även leda till försenad fonologisk 
utveckling hos hörselskadade barn. Nästan hälften av barnen med hörselskada i åldrarna 
5-10 år uppvisade fonologiska svårigheter i en studie av Briscoe, Bishop och Norbury 
(2001). I samma studie fann författarna att barn med lätt till måttlig sensorineural skada 
även hade svårigheter med att höra skillnad mellan olika språkljud, fonologisk 
medvetenhet och nonordsrepetition. 
 
Elfenbein och Hardin-Jones (2004) undersökte produktion av olika språkljud hos 40 
barn mellan 5 och 18 år med lätt till grav hörselskada. Jämfört med en kontrollgrupp 
uppvisade dessa barn som grupp signifikanta svårigheter att producera frikativa ljud 
(t.ex. f, s, sje, tje). Barn med grava hörselskador hade även problem med språkljuden 
/j/,/w/ och /r/. Största svårigheterna utgjorde språkljudet /r/. Vanligaste uttalsfelen var 
problem med att skilja mellan tonande/tonlösa ljud, ett resultat som även Huttunen 
(citerad i Hansson, Forsberg, Löfqvist, Mäki-Torkko & Sahlén, 2004, s. 403) fann hos 
barn mellan 4-6 år. Näst vanligast var fel uttalssätt (utbyte mot annan typ av konsonant: 
t ex. fot blir tot) och därefter fel uttalsplats i munnen, d.v.s. ett främre uttal t.ex. ”dodis” 
istället för ett bakre ”godis”. 60 % av barnen bedömdes ha milda till måttliga 
artikulationsproblem. Vidare såg Elfenbein och Hardin-Jones att fler barn med måttliga 
till grava hörselskador hade svårt med artikulation än barn med lätta hörselskador. En 
annan svårighet som uppvisades i Huttunens studie (citerad i Hansson, Forsberg, 
Löfqvist, Mäki-Torkko & Sahlén, 2004, s. 403) var att barn med hörselskador gjorde 
signifikant fler utbyten av vokaler och att mängden fel var relaterad till grad av 
hörselskada. 
 
1.5.3. Påverkan på språkförmågor hos barn med cochleaimplantat 
Cochleaimplantat (CI) har gett en del individer med mycket grava hörselskador eller 
dövhet möjlighet att få tillgång till ett talat språk. På senare år har ett flertal studier 
gjorts för att undersöka språkutvecklingen hos CI-användare. Forskningsresultat visar 
genomgående på positiva effekter av CI på språkutvecklingen för döva barn och barn 
med grav hörselskada. Särskilt positiva verkar effekterna vara vid tidigt insättande av 
CI. Geers (2004) fann att barn som fick implantat vid 2 års ålder hade tre gånger så stor 
möjlighet att utveckla språket i samma takt som jämnåriga normalhörande barn i 
jämförelse med de barn som opererades vid 4 års ålder. Författaren fann även att barn 
som varit hörande under en kort period efter födseln och kort efter att ha förlorat hörseln 
fått cochleaimplantat kan förväntas ha bättre språkliga färdigheter. Ching et al. (2009) 
såg att barn som fått CI innan ett års ålder hade utvecklat expressiva och receptiva 
färdigheter jämförbara med jämnåriga normalhörande barn 6 – 12 månader senare. Helt 
entydiga är dock inte resultaten då en studie (Geers et al., 2003) inte visade på någon 
påverkan på språket vid tidigare insättande av CI för barn i 8 till 9 års ålder som alla fått 
CI före 5 års ålder.  
 
Exakt hur språkutvecklingen hos döva barn med CI ser ut är svårt att förutsäga utifrån 
tidigare studier, då de testat barn i olika åldrar som fått CI vid olika tidpunkter. Geers et 
al. (2003) undersökte olika språkförmågor hos 181 döva barn med CI i åldrarna 8-9 år. 
Resultaten visade att mer än hälften av barnen uppvisade språkfärdigheter på samma 
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nivå som hörande i samma åldrar på test som utvärderade språkligt resonerande, 
berättarförmåga, yttrandelängd och lexikal mångfald (antal olika ord som användes) och 
även förstod det engelska språket på nivå jämförbar med hörande. Signifikanta 
förutsägande faktorer för språkförmåga var högre ickeverbal intelligens, mindre familj, 
högre socioekonomisk status och kvinnligt kön. Baldassari et al. (2009) jämförde den 
receptiva delen av språket hos 36 barn med CI med normalhörande barn. 
Medelresultatet för barnen med CI var inom en standardavvikelse från normalhörande 
barn. Mer än hälften av barnen med CI presterade inom normalvariationen. Slutsatserna 
som drogs var att de som fått CI inopererat förvärvar språkliga kunskaper i nivå med 
normalhörande jämnåriga. Stuchi, Tabanez do Nascimento, Bevilacqua och de Brito 
Neto (2007) skriver däremot att språkutvecklingen inte enbart är försenad hos barn med 
CI med medelåldern 8:9 år, utan även avvikande. 
   
1.5.4. Tidig intervention 
Barnets ålder vid diagnos och intervention, som i detta fall främst innebär insättande av 
hörselhjälpmedel, har i ett flertal studier visat sig vara viktiga faktorer för 
språkutvecklingen. Yoshinaga-Itano, Sedey, Coulter och Mehl (1998) jämförde döva 
och hörselskadade barns språkförmågor i åldrarna 1:1 år till 3:0 år (medel 2:2 år, SD 7:0 
månader). De barn vars hörselskador upptäcktes mellan 0 och 6 månaders ålder 
uppnådde signifikant bättre resultat på språktesterna jämfört med barnen vars 
hörselskador diagnostiserades efter sex månaders ålder. Författarna anser att ålder vid 
diagnos och intervention är den viktigaste faktorn för högre resultat på språktester för 
gruppen barn med hörselskador. Detta resultat stöds även av Moeller (2000) som fann 
att barn som skrivits in tidigt i ett interventionsprogram (vid ca 11 månaders ålder) 
uppvisade signifikant högre resultat på ordförståelsetest och test i verbalt resonerande 
vid 5 års ålder jämfört med barn som skrivits in senare. Detta interventionsprogram var 
familjeorienterat och innebar stöd till familjer som hade ett barn som nyligen fått 
diagnosen dövhet eller hörselskada. Familjen fick möjlighet att delta i ett språkprogram 
som bäst ansågs passa barnets och familjens behov. Det innebar antingen ett 
”auditory/oral program” (barnet lär sig talat språk enbart) eller ett ”total communication 
program”, som innebär att barnet (och familjen) lär sig kommunicera både med tal och 
med tecken. I programmet ingick hembesök 1 till 2 gånger i veckan och föräldrarna 
deltog i en stödgrupp. De familjer som hade behov erhöll även teckenspråks-
undervisning.  
 
Alla studier har emellertid inte visat på betydelse av tidig intervention för 
språkutvecklingen. Exempelvis hade ålder vid diagnos ingen påverkan på resultat på 
språktester för barn som var 7-8 år i en studie av Wake et al. (2005). Kiese-Himmel och 
Ohlwein (2002) fann att tidigt insättande av hörapparat inte ledde till ett bättre ordförråd 
vid grava till mycket grava hörselskador för barn i åldrarna 2:6 - 6:3 år. 
 
1.5.5. Ordförråd hos barn med hörselskador 
Majoriteten av ovan refererade studier som undersökt språkutvecklingen hos barn med 
hörselskada har visat på en negativ inverkan av skadan på olika delar av språket. 
Ordförrådet är en aspekt av språket som i flera studier konstaterats vara försenat hos 
barn med hörselskada (Borg et al., 2005; Wake et al., 2004). Ett flertal studier har 
fokuserat på att undersöka olika aspekter av ordförrådet hos dessa barn. Nedan beskrivs 
några av dem.  
 

11 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Mehl%20AL%22%5bAuthor%5d&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


 
 

Ordinlärning. Studier pekar på att barn med hörselskador har svårare än normalhörande 
barn att lära sig nya ord. Pittman, Lewis, Hoover och Stelmachowicz (2005) studerade 
ordinlärning hos 60 barn med normal hörsel (5-13 år) och 37 barn med lätt till måttlig 
bilateral, sensorineural hörselskada (5-14 år). Deltagarna fick med hjälp av ett bildspel 
träna på att lära sig 8 nyskapade ord (nonord) och sedan identifiera dem bland fyra olika 
bilder. Gruppen barn med hörselskador uppnådde ett signifikant lägre resultat (42 % 
rätt) än barn med normal hörsel (57 % rätt).  
 
Stelmachowicz, Pittman, Hoover och Lewis (2004) undersökte i en annan studie 
förmåga till ordinlärning men hos barn i yngre åldrar (6-9 år). De kom fram till samma 
resultat som Pittman et al. (2005), dvs. att barn med hörselskada har svårare att lära sig 
nonord än normalhörande barn. Författarna såg emellertid att fler repetitioner av orden 
vid inlärningstillfället och högre ljudstyrka påverkade resultaten positivt. Barnen 
testades även med ordförståelsetestet PPVT. Det visade sig att barn med högre resultat 
på ordförståelsetestet hade lättare att lära sig nya ord. Gilbertson och Kamhi (1995) 
menar dock att eventuella svårigheter hos skolbarn med hörselskada gällande förmåga 
att lära sig nya ord inte behöver bero på själva hörselskadan utan kan bero på en 
språkstörning. Författarna skriver också att andra faktorer såsom ålder då hörselskadan 
inträffade, ålder vid diagnos samt ålder då barnet fick hörselhjälpmedel eventuellt kan 
påverka resultat på ordinlärningsuppgifter.  
 
Ordförståelse och benämning. Att ordförrådet kan påverkas vid en hörselskada är något 
som uppmärksammats i flera studier. Hayes, Geers, Treiman och Moog (2009) jämförde 
ordförståelse och ordförrådsutveckling hos döva barn med CI och normalhörande barn. 
Syftet var att undersöka varför vissa barn med CI är mer framgångsrika i att tillägna sig 
ordförråd än andra. Barnen med CI hade blivit döva före 3 års ålder och samtliga hade 
fått CI unilateralt före 5 års ålder. Testet som användes för att undersöka ordförståelse 
var PPVT. Barnen testades tre gånger med ett års mellanrum. Vid första testtillfället var 
barnens medelålder 5 år och de hade då i genomsnitt använt implantatet i 2 år. 
Författarna fann att döva barn med CI som grupp hade en försenad ordförråds-
utveckling. Ordförrådsutvecklingen gick däremot fortare än vad som förväntas av 
normalhörande barn på samma nivå. Kön, utbildningsnivå hos föräldrar och icke-verbal 
intelligens hade ej signifikant effekt, varken på det första ordförrådsresultatet eller på 
tillväxt av ordförråd över tid. Ordförrådet hos barn som fått CI vid yngre åldrar växte 
snabbare än hos barn som fått CI vid äldre åldrar. Förväntade tillväxtkurvor visade att 
barn som fått CI vid två års ålder eller tidigare kan uppnå ett ordförråd på en nivå 
motsvarande hörande barn inom några år efter att de har fått implantaten. 
 
Witt, Landgraf och Pau (2003) testade benämning hos 30 döva barn och barn med 
mycket grav hörselskada. 18 barn hade hörapparat och 12 barn hade cochleaimplantat 
unilateralt. Syftet med studien var att undersöka hur typ av hörselhjälpmedel påverkade 
ordförrådsutvecklingen. Ett benämningstest genomfördes två gånger med 12 månaders 
mellanrum. Barnen var vid testtillfällena mellan 5 och 10 år gamla. Resultaten visade att 
CI-bärarna hade en starkare benämningsförmåga än användarna av hörapparat trots att 
graden av hörselskada var lägre bland hörapparatbärarna. Generellt sett var förmågan 
till benämning mindre hos de hörselskadade barnen jämfört med normalpopulationen. I 
hörålder (den tid barnet har hört) räknat var däremot språkutvecklingen hos några barn 
med CI på samma nivå som hos normalhörande barn. Detta gällde dock inte för barnen 
med hörapparat.  
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Ordförrådet hos 37 hörselskadade barn i åldrarna 2:6 - 6:3 år undersöktes av Kiese-
Himmel och Ohlwein (2002). Resultatet jämfördes med normalhörande barn i samma 
åldrar. Det visade att ordförståelsen hos barn med hörselskada låg mer än en 
standardavvikelse under genomsnittet för normalhörande och det expressiva ordförrådet 
låg nästan två standardavvikelser under medelvärdet. Grad av ickeverbal intelligens 
påverkade resultatet för ordförståelse, ju högre resultat på intelligenstestet desto högre 
resultat på ordförståelsetestet. Barn med medfödda, grava till mycket grava 
hörselskador, uppvisade i genomsnitt det mest begränsade ordförrådet. 
 
Ovan beskrivna studier har studerat ordförråd hos främst yngre barn. Några av dem har 
även tittat på barn över tio år. Att svårigheter med att utveckla ordförråd kan kvarstå 
även för barn i äldre åldrar har påvisats av bl. a. Pittman et al. (2005) som i en studie 
som testade ordförståelse såg att barn med hörselskada generellt har en försenad tillväxt 
av ordförrådet. Det försenade tillägnandet av ordförråd fortsatte upp till den äldsta 
testade åldersgruppen (14 år). Ordförrådet hos barn i äldre åldrar undersöktes även av 
Kunisue et al. (2007). I detta fall gällde studien förmåga hos barn med hörselskada att 
förstå abstrakta ord. 75 barn med hörselskada i åldrarna 7-15 år (varav 61 använde 
hörapparat och 14 var CI-bärare) jämfördes med en kontrollgrupp bestående av 188 
normalhörande barn. Gruppen barn med hörselskada presterade ett lägre resultat än 
kontrollgruppen, men resultatet förbättrades med skolålder. Det visade sig även att den 
abstrakta förmågan hos barnen med hörselskada började tas igen från femte klass.  
 
Ingen av de studier om ordförråd som hittills beskrivits har gällt barn med hörselskada i 
Sverige. Nedanstående studie gäller dock svenska barn. 
 
Edquist och Reinholdsson (2005) undersökte ordförrådsutvecklingen hos barn med 
hörselskada i åldrarna 4-6 år samt hos en kontrollgrupp med normalhörande barn. 
Studien var en del av HSS fördjupningsstudie (Borg et al., 2005). 156 barn med hörsel-
skada deltog i studien samt 97 normalhörande. Barnen indelades i grupper baserat på 
typ och grad av hörselskada. I studien ingick inga barn med CI. Barnen hade inga 
diagnosticerade utvecklingsförseningar eller andra grava funktionshinder. Minst en 
förälder hade svenska som förstaspråk. Ordförrådet undersöktes med två tester: 
ordförståelsetestet PPVT III och benämningstestet Word Finding Vocabulary Test. 
Resultaten visade att majoriteten av undergrupperna med barn med hörselskada hade en 
försenad ordförrådsutveckling jämfört med normalhörande barn. Den största skillnaden 
mellan barn med hörselskada och normalhörande barn gällde benämningstestet. Barn 
med lätta och måttliga hörselskador presterade i närheten av kontrollgruppens resultat 
på ordförståelsetestet. Barn med grava hörselskador (61-80 dB HL) hade ett resultat 
som var lägre än för gruppen med lätta och måttliga hörselskador samt för barnen i 
kontrollgruppen. Ingen signifikans sågs mellan typ av skada och resultat på testen. 
Skillnaden mellan barn med hörselskada och kontrollgruppen minskade med ökad ålder 
hos barnen.  
    
Majoriteten av ovan nämnda studier har visat att barn med hörselskada har ett mer 
begränsat ordförråd än normalhörande i samma åldersgrupper. Hos svenska förskole-
barn med hörselskada har man sett en försenad ordförrådsutveckling, ett resultat som 
även setts hos äldre barn i andra länder. Kvarstår skillnaderna i ordförråd mellan barn 
med hörselskada och normalhörande även hos svenska barn i åldrarna 7-9 år, eller har 
barnen med hörselskada tagit igen det försprång som de normalhörande barnen hade i 
yngre åldrar?             
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1.6. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka ordförrådet (ordförståelse samt benämning) 
hos barn med hörselskada i åldrarna 7-9 år. De specifika frågeställningarna är: 

− Hur presterar barn med hörselskada på ordförståelsetestet Peabody Picture 
Vocabulary Test III och på benämningstestet Word Finding Vocabulary Test? 
Föreligger det någon signifikant skillnad i resultat mellan gruppen barn med 
hörselskada och kontrollgruppen med normalhörande barn?   

− Har barn med hörselskada vid 7-9 års ålder kommit ikapp de normalhörande vad 
gäller ordförståelse och benämning? 

− Finns det en skillnad i resultat på ordförståelsetest mellan pojkar och flickor? 
− Finns det någon skillnad mellan barnens resultat på testen beroende på vilken typ 

och grad av hörselskada de har? 
− Föreligger det någon skillnad i resultat på de två testen mellan de barn som går i 

hörselklasser i jämförelse med de barn som går integrerade i vanlig skola? 
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2. Metod 

2.1. Deltagare 
Ålder och kön. Två lika stora grupper om vardera 21 barn testades: en grupp barn med 
hörselskada i åldrarna 7:2 till 9:6 år (medelålder: 8:3 år) och en grupp barn med normal 
hörsel i åldrarna 7:3 till 9:8 (medelålder: 8:2 år). Ingen signifikant skillnad i ålder 
förelåg mellan de två grupperna. Tabell 2 och 3 visar fördelningen av deltagare 
avseende ålder och kön. 
 
Tabell 2. Deltagare i gruppen barn med hörselskada. 
 

ålder 7 år 8 år 9 år totalt 
pojkar 7 4 2 13 
flickor 3 2 3 8 
totalt  10 6 5 21 
         

 

 
Tabell 3. Deltagare i kontrollgruppen. 
 

ålder 7 år 8 år 9 år totalt 
pojkar 9 3 2 13 
flickor 2 3 2 8 
totalt 11 6 4 21 
         

Matchning mellan grupperna skedde så långt som möjligt med avseende på kön, ålder, 
skolplacering samt bostadsort. 
 
Inklusionskriterier. För båda grupperna gällde att deltagarna skulle ha talad svenska 
som starkaste språk och minst en förälder med svenska som förstaspråk.  
 
Exklusionskriterier. Barn med diagnostiserade utvecklingsförseningar eller andra grava 
funktionshinder som uppenbart påverkar olika aspekter av den språkliga förmågan 
exkluderades ur studien. Deltagare i kontrollgruppen fick inte heller ha någon känd 
hörselskada och föräldrarna till barnen bedömde subjektivt att barnens hörsel var 
normal.  
 
Urval och rekrytering. 175 barn med hörselskada i Mellansverige tillfrågades om 
deltagande i studien. I Uppsala län tillfrågades 60 barn genom audiologiska 
mottagningen. I övriga län delades brev ut via lärare i hörselklasser eller 
hörselpedagoger anställda vid kommunala skolor. 46 av de tillfrågade tackade ja till 
deltagande. De 21 första som godkände deltagande och som uppfyllde kriterierna 
testades. 29 avböjde deltagande och 100 svarade inte på utskicket. 13 av barnen som 
deltog i studien gick i hörselklasser, 8 barn gick integrerat i vanlig klass. Berörd lärare 
och/eller rektor till barn, vars föräldrar godkänt deltagande i studien, tillfrågades om 
tillåtelse att testa barnen på respektive skola.  
 
Kontrollgruppens deltagare tillfrågades via kontakt med skolor och i brev till föräldrar. 
187 brev skickades ut. 80 av de tillfrågade tackade ja till deltagande, 5 avböjde 
deltagande och 102 svarade inte på utskicket. Av de som tackat ja till deltagande valdes 

15 



 
 

21 barn ut som bäst matchade hörselgruppen till ålder, kön, bostadsort och skol-
placering. Övriga ja-svar uteslöts ur studien.   
 
Ansvarig lärare eller rektor upplystes om studiens syfte samt hur utförandet skulle ske 
via telefon eller e-post. Respektive skola förmedlade därefter brev med information till 
föräldrar och barn för påseende.  
 
I breven till båda grupper beskrevs studiens syfte samt de två test som ingick. Ett brev 
till barnet där han/hon tillfrågades och informerades om studien bifogades också så att 
vårdnadshavaren kunde läsa det tillsammans med barnet. En svarsblankett var bifogad 
där föräldrarna endera godkände eller avböjde deltagande i studien. Till gruppen barn 
med hörselskada bifogades ett frågeformulär om barnets hörselskada. Även 
kontrollgruppens deltagare fick en enkät bifogad med frågor rörande hörsel och språk. 
Efter att barnen med hörselskada testats skickades en kompletterande enkät ut rörande 
typ och grad av hörselskada. 
 
Till att börja med bestod studien av 21 deltagare i gruppen barn med hörselskada och 21 
deltagare i kontrollgruppen. Två av deltagarna i gruppen barn med hörselskada avbröt 
test-förfarandet, varför två nya deltagare till gruppen barn med hörselskada kontaktades 
och testades. Ingen av de 21 deltagarna i kontrollgruppen avbröt testen. 
 
Typ och grad av hörselskador. Barnen i gruppen barn med hörselskada delades in i 
undergrupper beroende på typ respektive grad av hörselskada samt ålder. Indelning i typ 
av skada innebar ledningshinder, sensorineural hörselskada samt kombinerat 
ledningshinder/sensorineural hörselskada. Indelning av grad av skada innebar lätt 
hörselskada: 21-40 dB HL, måttlig hörselskada: 41-60 dB HL, grav hörselskada: 61-80 
dB HL (Borg et al., 2005) samt döva och hörselskadade barn med CI (se tabell 4 och 5).  
 
Tabell 4: Fördelning av deltagare i gruppen barn med hörselskada med avseende på ålder, typ och grad av 
hörselskada. 
 

 
lätt hörselskada   

(21-40dB)  
måttlig hörselskada 

(41-60dB)  
grav hörselskada  

(61-80dB) 
 7 år 8 år 9 år  7 år 8 år 9 år  7 år 8 år 9 år 

ledningshinder  1   1 2      
sensorineural  2     1   2   
kombinerad   1      1          

 
 
Tabell 5: Antal deltagare med cochleaimplantat samt okänd grad och/eller typ av hörselskada i de olika 
åldersgrupperna. *Skadan var av måttlig grad. Typ av skada är okänd. **Ett barn hade okänd typ och 
grad av hörselskada, ett barn hade ett dubbelsidigt ledningshinder av okänd grad och ett barn hade en grav 
hörselskada av okänd typ. 

           
 7 år 8 år 9 år 
CI 4 1 1 
okänt 1*   3** 
       

Skoltyp. Ytterligare en indelning som grundar sig på skoltyp (hörselklass eller 
integrerad skolform) för barn med hörselskada gjordes. I föreliggande studie var 
fördelningen av grad av hörselskada i hörselklass: 0st okänd grad, 1st lätt, 6st måttlig, 
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3st grav och 3st barn med CI. Integrerat i vanlig klass var fördelningen: 2st okänd grad, 
3st lätt, 0st måttlig, 0st grav och 3 st barn med CI. Detta ger en procentfördelning med 
38 % (8st) barn med hörselskada integrerade i vanlig skolklass och 62 % (13st) i 
hörselklass. 
 
Etiska aspekter. Då testningen skedde på skoltid förlorade barnet lite undervisningstid, 
testen tog ca 30-40 minuter att genomföra. Deltagarna i studien skyddades från 
identifiering genom att materialet kodades, dvs. alla testblanketter märktes med nummer 
istället för med namn. Alla kontaktuppgifter förvaras inlåsta på enheten för logopedi. 
Det kodade materialet användes vid presentation av studien.   
 
2.2. Material  
Två test som avser att mäta ordförståelse (Peabody Picture Vocabulary Test III) samt 
benämning (Word Finding Vocabulary Test ) användes i studien.  
 
Peabody Picture Vocabulary Test III (Dunn & Dunn, 1997) avser att mäta ordförståelse. 
Testförfarandet går till så att barnet får se 4 bilder åt gången, testledaren säger ett ord 
och barnet skall därefter peka på den bild som överrensstämmer med det angivna ordet. 
Testet är utformat för åldrarna 2 ½ år och uppåt. Det består av 204 bilder indelade i 17 
set om 12 bilder. En svensk översättning av testet användes (Fyrberg, Gustavsson & 
Lundälv, 2001). Testet har på det engelska språket en ständigt ökande svårighetsgrad 
och ska enligt den amerikanska manualen avbrytas när barnet gjort minst åtta fel i ett set 
om tolv uppgifter. Denna metod följdes även i föreliggande studie. Testningen 
påbörjades vid uppgift 49 då det i en tidigare studie framkommit att näst intill 100 % av 
barnen i åldrarna 4-6 år klarar alla uppgifter till och med 48 utan att nå sin taknivå 
(Borg et al., 2006). 
 
 Word Finding Vocabulary Test (Renfrew, 1995) är ett engelskt test utformat för barn 
mellan 3-9 år. Ännu finns inte någon svensk normering av materialet. En svensk 
översättning samt ett omarbetat testförfarande av Edqvist och Reinholdssson (tillfällig 
utgåva, 2002) användes i denna studie med tillstånd av översättarna. Testet består av 
bilder på 50 objekt som barnet ska benämna. Testledaren visar deltagaren en bild i 
sänder varpå barnet ombeds benämna det. Enligt originalinstruktionerna ska testet 
avbrytas när barnet nått en ”övre taknivå”. I denna studie benämndes dock alla bilder 
utom ”mudd” och ”mitella”, då det efter preliminära tester av Borg et al. (2006) 
framkom att barnen inte kände till dessa ord.  
 
2.3. Procedur 
Testning, bedömning och poängsättning gjordes av uppsatsförfattarna. Barnen testades 
enskilt i en så lugn miljö som möjligt. Barn och testledare satt mitt emot varandra vid ett 
bord i ett ljust rum. Samtalet fördes ansikte mot ansikte på cirka en meters avstånd. Om 
barnet normalt använde CI/hörapparat skedde även testningen med detta. Barnen 
testades på respektive skola. Skriftliga testinstruktioner till testledaren användes för att 
testförfarandet skulle vara lika oavsett testledare. Ordförståelsetestet (PPVT III) 
genomfördes alltid först. I de fall testledaren hade svårt att uppfatta vad barnet sade 
användes bandspelare under benämningstestet som komplement. Därefter transkri-
berades barnets svar.  
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2.4. Analysmetod 

2.4.1. Data 
Råpoäng på ordförståelsetestet PPVT III beräknades. Korrekt angivet svar gav 1p. 
Maxpoäng var 204. 
 
Vid bedömning och poängsättning på benämningstestet WFVT gavs 1 poäng vid 
korrekt angivet svar och 0 poäng om inget muntligt svar presenterades eller om svaret 
var fel. I de fall uppsatsförfattarna hade svårt att bedöma om barnet sade rätt ord 
tillämpades samma tillvägagångssätt som användes av Edquist och Reinholdsson 
(2005), dvs. om mer eller lika med 60 % av språkljuden i svaret var korrekta och de 
kom i rätt följd godkändes svaret. Maxpoäng var 48.  
 
2.4.2. Beskrivande statistik och test av gruppskillnader 
Statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences®) användes vid 
analys av testresultaten. Råpoäng och beskrivande statistik (medelvärde och standard-
avvikelse) beräknades för de båda testen. Resultaten för de båda grupperna jämfördes 
med t-test, signifikansnivå p<0,05, ensidig prövning (ensidig prövning valdes eftersom 
hypotesen var riktad, att gruppen barn med hörselskada har lägre resultat). Effektstorlek 
beräknades med Cohen´s d, där d visar skillnaden mellan gruppernas medelvärden 
omräknat i standardavviklser. 
 
2.4.3. Analys av effekt av olika faktorer 
För att undersöka om barnens ålder (fördelat på tre grupper, 7, 8, 9 år) hade betydelse 
för resultaten på ordförrådstesten genomfördes analys med multivariat test 
(MANOVA), med poäng för ordförståelse och benämning som beroende variabler. För 
analys av identifierade skillnader användes Scheffe Post Hoc test. Ytterligare tre 
MANOVA genomfördes för analys av effekt av (a) kön; (b) typ av hörselskada 
(ledningshinder, sensorineural skada och kombinerad skada), samt (c) grad av 
hörselskada (lätt, måttlig, grav, CI). Skillnader mellan barn i hörselklass och barn i 
vanlig skola analyserades med t-test, (p<0,05 tvåsidig).  
 
2.4.4. Explorativ granskning av individuella resultat 
För att explorativt kunna jämföra deltagarnas individuella resultat beräknades en 
åldersekvivalent poäng för benämningstestet. Eftersom det finns skäl att anta åldern kan 
ha olika effekt på benämningsförmågan i gruppen barn med hörselskada jämfört med 
kontrollgruppen gjordes regressionsanalys separat för grupperna (barnen med 
cochleaimplantat togs inte med i denna analys på grund av åldersmässig 
snedfördelning). Regressionsanalysen resulterade i en korrigeringsfaktor på 4,0 poäng 
per år för hörselskadade och 1,2 poäng per år för kontrollgruppen. Därefter räknades 
åldersekvivalent poäng ut för åldern 8:6 år.  
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3. Resultat 
3.1. Ordförråd hos barn med hörselskada 

Ordförståelsetestet PPVT III. För hela gruppen barn med hörselskada var medelvärdet 
113,3 (SD = 26,03). För kontrollbarnen var medelvärdet 126,3 (SD = 25,10). d = 0,51. 
Skillnaden mellan gruppernas resultat var inte signifikant (t = 1,64, n.s) (se tabell 6). 
 
Benämningstestet WFVT. För barnen med hörselskada var medelvärdet 38,5 (SD= 6,42). 
För kontrollbarnen var medelvärdet 43,5 (SD = 3,72). d = 1,0. Skillnaden mellan 
gruppernas resultat var signifikant (t = 3,09, p<0,01) (se tabell 6). 
 
Tabell 6. Resultat på ordförståelsetestet (PPVT III) och benämningstestet (WFVT) för barn med 
hörselskada samt kontrollgrupp med normalhörande barn. n = antal deltagare, M = medelvärde, SD = 
standaravvikelse, d = effektstorlek (Cohens d), p = p-värde från ensidig prövning med t-test. 

                    

  grupp n M SD d p 
PPVT III hörselskada 21 113,3 26,0 0,51 0,054 
 kontroll 21 126,3 25,1   
WFVT hörselskada 21 38,5 6,3 1,00 0,002 
  kontroll 21 43,5 3,7     

 
 
 
3.2. Effekt av barnen ålder 

En signifikant huvudeffekt av ålder erhölls för benämningstestet WFVT (f = 4,8, 
p<0,05) för 7-åringar med hörselskada jämfört med normalhörande 7-åringar. Övriga 
signifikanta skillnader med avseende på ålder innebar att yngre barn hade lägre resultat 
än äldre barn. Deskriptiv data (medelvärde och standardavvikelse) anges i tabell 7.  
 
Tabell 7. Deskriptiv data för ordförrådstestet (PPVT III) samt benämningstestet (WFVT) med avseende 
på kön och ålder. n = antal deltagare, M = medelvärde, SD = standaravvikelse 

 
    PPVT III     WFVT  

kön   n M SD  n M SD 
  hörselskada pojke 13 113,5 31,4   13 38,2 7,3 
  flicka 8 113,1 15,6   8 38,9 5,1 
 kontroll pojke 13 129 25,7   13 43,8 4,3 
  flicka 8 121,9 25,1   8 42,9 2,8 
           

ålder                  
  hörselskada 7 år 10 96,6 24,8   10 35,1 5,9 
  8 år 6 125,3 13,3   6 43,5 4,1 
  9 år 5 132,4 20,2   5 39,2 6,3 
 kontroll 7 år 11 121,6 27,2   11 42,6 4,8 
  8 år 6 121,5 22,5   6 44,3 2,4 
  9 år 4 146,3 15,2   4 44,5 1 
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Samband mellan ålder och ordförståelse visas i figur 4 och 5, uppdelat på gruppen  barn 
med hörselskada och kontrollgrupp. Genom korrelationsanalys beräknades r = 0,51 för 
gruppen barn med hörselskada och r = 0,23 för kontrollgruppen på ordförståelsetestet 
samt r = 0,40 för gruppen barn med hörselskada och r = 0,23 för kontrollgruppen på 
benämningstestet - det vill säga ju högre ålder desto högre poäng på testerna.  
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Figur 4. Diagrammet visar ålderns inverkan på resultat på ordförståelsetestet Peabody Picture Vocabulary 
Test (PPVT III) för barn med hörselskada och normalhörande barn i kontrollgrupp.  x-axeln anger ålder 
och y- axeln visar antal poäng på ordförståelsetestet. r = korrelationskoefficienten. 
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Figur 5. Diagrammet visar ålderns inverkan på resultat på benämningstestet Word Finding Vocabulary 
Test för barn med hörselskada och normalhörande barn i kontrollgrupp.  X-axeln anger ålder och y- axeln 
visar antal poäng på benämningstestet. r = korrelationskoefficienten. 
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3.3. Effekt av kön samt typ och grad av hörselskada (MANOVA) 

Effekt av barnens kön samt typ och grad av hörselskada på resultaten på ordförråds-
testen analyserades med MANOVA. Inga signifikanta effekter framkom vid denna 
analys (f < 1, n.s). Dock kan samband ej uteslutas, eftersom lågt antal deltagare i de 
olika undergrupperna gav analysen låg power. De olika gruppernas resultat (typ och 
grad) för ordförståelsetestet respektive benämningstestet framgår av tabell 8. 
 
 
Tabell 8. Resultat på ordförståelsetestet (PPVT IIII) och benämningstestet (WFVT) för barn med olika 
grad och typ av hörselskada.  Grad av hörselskada (lätt, måttlig, grav skada, döva och hörselskadade barn 
med CI) samt deras matchade kontrollbarn (k-lätt, k-måttlig, k-grav och k-CI) visas i övre delen av 
tabellen. I den undre delen visas typ av hörselskada (ledning = ledningshinder, sensori = sensorineural, 
komb = kombinerad) samt deras matchade kontroller (k-ledning, k-sensori och k-komb). 
n = antal deltagare, M = medelvärde, SD = standaravvikelse 
 

    PPVT III      WFVT   

Grad  n M SD  n M SD 
  lätt  4 111,5 7,9  4 36,5 4,7 
 måttlig  5 118,8 23,2  5 40,8 7,4 
 grav  3 114,7 27,8  3 39,3 2,1 
 CI 6 97,0 31,5  6 35,2 7,1 
 k-lätt 4 137,3 13,1  4 43,3 1,5 
 k-måttlig 5 119,3 33,6  5 42,7 6,3 
 k- grav 3 112,0 18,5  3 41,0 3,0 
 k- CI 6 124,3 23,8  6 45,2 1,3 
                  
Typ         
 ledning 5 130,2 18,4  5 41,8 5,6 
 sensori 5 108,0 13,0  5 38,0 5,3 
 komb 2 119,0 11,3  2 42,0 8,5 
 k-ledning 5 125,0 30,6  5 42,2 6,4 
 k-sensori 5 110,2 22,9  5 40,8 1,6 
  k-komb 2 150,5 4,9   2 45,5 2,1 

 
 
3.4. Effekt av skoltyp  

Vid analys av resultaten mellan barn som går i hörselklasser och barn som går 
integrerade i vanlig skola förelåg ingen skillnad (se figur 6). Medelåldern för barn i 
vanlig skolplacering var 8:2 år och för barn i hörselklass 8:5 år. På alla test följs 
resultaten tydligt åt.  
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Figur 6. Antal rätt på ordförståelsetestet PPVT III och benämningstestet WFVT för barn med hörselskada 
i hörselklass respektive integrerade i vanlig skola. PPVT III = ordförståelsetest, WFVT = benämningstest.  

 
3.5. Explorativ analys av individuella resultat 
Figur 7 och 8 visar resultatet på benämningstestet WFVT för deltagarna omräknat till 
åldersekvivalent poäng för 8:6 år fördelat på kontrollgrupp samt typ och grad av 
hörselskada. 
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Figur 7. Figuren visar resultatet på benämningstestet WFVT för deltagarna omräknat till åldersekvivalent 
poäng för 8:6 år. Kontroll = resultat för deltagare i kontrollgrupp, Lätt = resultat för deltagare med lätt 
hörselskada, Måttlig = resultat för deltagare med måttlig hörselskada, Grav = resultat för deltagare med 
grav hörselskada, CI = resultat för deltagare med cochleaimplantat. 
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Figur 8. Figuren visar resultatet på benämningstestet WFVT för deltagarna omräknat till åldersekvivalent 
poäng för 8:6 år. Kontroll = resultat för deltagare i kontrollgrupp, Ledningshinder = resultat för deltagare 
med ledningshinder, Sensorineural = resultat för deltagare med sensorineural hörselskada, Kombin.= 
resultat för deltagare med kombinerad hörselskada (ledningshinder och sensorineural skada).  
 
 
Barn med lätt hörselskada och barn med CI hade ett lägre medelvärde än 
kontrollgruppen på både PPVT III och WFVT. Medelvärdet för barn med lätta 
hörselskador var 111,5 på ordförståelsetestet PPVT III jämfört med 137,3 för deras 
matchade kontroller, och 36,5 på benämningstestet WFVT jämfört med 43,3 för 
kontrollgruppen. Medelvärdet var på ordförståelsetestet PPVT III 97,0 för gruppen barn 
med CI och 124,3 för kontrollgruppen. På benämningstestet WFVT var medelvärdet 
35,2 för gruppen barn med CI jämfört med 45,2 för deras matchade kontroller. För 
gruppen barn med måttlig hörselskada låg medelvärdena mycket nära kontrollgruppens 
resultat på båda testen (PPVT III medelvärde = 118,8 för gruppen barn med måttlig 
hörselskada, 119,3 för kontrollgruppen, WFVT medelvärde = 40,8 för gruppen barn 
med måttlig hörselskada, 42,7 för kontrollgruppen). Ett barn med måttlig hörselskada 
(15) presterade lika högt resultat på benämningstestet som det barn bland de 
normalhörande barnen som hade den högsta poängen. Barn med grav hörselskada hade 
ett något högre medelvärde på PPVT III (114,7) än sina matchade kontroller (112,0). 
Variationen på ordförståelsetestet PPVT III var avsevärt mindre hos gruppen barn med 
lätt hörselskada (SD = 7,94) än matchad kontrollgrupp (SD = 13,10).  Hos gruppen barn 
med grav hörselskada varierade resultatet mycket på ordförståelsetestet i förhållande till 
kontrollgruppen (SD = 27,79 för barnen med hörselskada, SD = 18,52 för kontroll-
gruppen). På benämningstestet WFVT är variationen av resultat inom gruppen döva och 
hörselskadade barn med cochleaimplantat markant större (SD = 7,40) än för 
motsvarande kontrollgrupp (SD = 1,33). Som visas i figur 7 var det särskilt två 
deltagare (2 och 19) som presterade ett lågt resultat på benämningstestet, medan 3 
deltagare (6, 12 och 21) i gruppen barn med CI uppnådde en poäng jämförbar med 
normalhörande.  
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4. Diskussion 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka ordförrådet hos barn med hörselskada i 
åldrarna 7-9 år. Ordförståelsen undersöktes med Peabody Picture Vocabulary Test III 
och benämning undersöktes med Word Finding Vocabulary Test. Resultaten visar inte 
på någon statistisk signifikant skillnad med avseende på ordförståelse mellan hela 
gruppen barn med hörselskada och kontrollgruppen. Däremot sågs en signifikant 
skillnad mellan grupperna på benämningstestet. Ingen signifikant effekt av kön, grad 
eller typ av hörselskada framkom. På grund av låg power för analys av undergrupper 
kan analysen med MANOVA dock inte utesluta att det finns samband. En signifikant 
effekt av ålder sågs för benämningstestet WFVT för 7-åringar med hörselskada jämfört 
med deras ålders-matchade kontroller. Mellan barn som går i hörselklass jämfört med 
hörselskadade barn i integrerad skolform sågs ingen signifikant skillnad i resultat.  
 
4.1. Resultatdiskussion 

4.1.1. Ordförråd hos barn med hörselskada i förhållande till normalhörande barn 
 
Ordförståelse. När hela den undersökta gruppen barn med hörselskador jämfördes med 
kontrollgruppen visade det sig att skillnaden i ordförståelse för hela åldersgruppen 7-9 
inte var statistiskt signifikant, även om det var mycket nära (p = 0,054). Detta skiljer sig 
delvis från Wake et al. (2004) som fann att barn med hörselskada i 7-8 års ålder 
uppvisade ett mycket lägre resultat på PPVT III jämfört med normalhörande barn, vilket 
pekar på en försenad ordförrådsutveckling hos barn med hörselskador. Samma slutsats 
drog även Pittman et al.(2005) som fann att poängen på samma ordförståelsetest (PPVT 
III) konsekvent var lägre för barn med hörselskada i åldrarna 5-13 år. Att 
gruppskillnaden för ordförståelse var mindre, och inte signifikant i föreliggande studie, 
kan bero på gruppstorleken. En större studie skulle kunna ha gett en signifikant skillnad.  
 
Benämning. På benämningstestet framkom ett signifikant lägre resultat för barn med 
hörselskada, vilket indikerar att benämning är svårare än ordförståelse även för barn 
som uppnått skolåldern. Detta resultat stämmer överens med Edquist och Reinholdssons 
(2005) resultat som visade att skillnaden gentemot gruppen normalhörande var större 
för benämning än för ordförståelse för barn med hörselskada i förskoleåldern. Delage 
och Tullers studie (2007) visade emellertid inte på någon försening av benämning 
jämfört med normalhörande. Barnen i Delage och Tullers studie var dock några år äldre. 
 
Bland gruppen barn med hörselskador förekom större problem med uttalet jämfört med 
kontrollbarnen. Detta har inneburit att det i tre fall varit svårt att bedöma huruvida 
barnet kunde målordet eller inte. Följande tre ord sagda av tre olika barn godkändes inte 
då mindre än 60 % av målordets fonologiska struktur återgavs korrekt och i rätt 
sekvens: kvittrofon (mikrofon), gijart (gitarr) samt rektaj (gitarr). Bedömningen gjordes 
enligt samma metod som Edqvist och Reinholdsson (2005) använde. Beräkningar visar 
att även om dessa ord godkänts hade resultaten inte förändrats. 

Varför är benämning svårare än ordförståelse? I föreliggande studie framkom att 
gruppen barn med hörselskador har en svagare förmåga att benämna bilder i jämförelse 
med barn med normal hörsel. Detta har även setts i en tidigare studie (Edqvist & 
Reinholdsson, 2005). En orsak till denna skillnad mellan grupperna skulle kunna vara 
att barn med hörselskador som grupp har svårare att uppfatta språkljud korrekt (Anniko 
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et al. 2001) samt att denna grupp generellt även kan ha svårare än normalhörande att 
uttala språkljud (Elfenbein & Hardin-Jones, 2004). Båda dessa förmågor krävs för att 
kunna producera ett ord. Förståelse av ord brukar komma före produktion av ord 
(Nettelbladt, 2007). För att förstå ett ord krävs inte alltid att man har uppfattat alla 
språkljud korrekt, det kan räcka att man har uppfattat några egenskaper hos ordet 
(exempelvis några språkljud), hur långt ordet är och hur det betonas (Bishop, 1997). På 
ordförståelsetestet får barnet 4 bilder att välja mellan vilket gör att det även går att gissa 
och använda sig av uteslutningsmetoder om barnet känner till vad bilderna eller någon 
av bilderna föreställer men kanske inte är helt säker. På benämningstestet krävs, 
förutom att barnet känner till begreppet, även att barnet kan uttala ordet med tillräcklig 
fonologisk korrekthet så att testledaren kan tolka det som rätt svar. I denna studie 
förekom dock inte så stora uttalssvårigheter hos gruppen barn med hörselskada att 
denna faktor kan tänkas ha påverkat resultaten. Benämningstestet erbjuder dock, till 
skillnad från ordförståelsetestet, inga svarsalternativ att välja mellan och då förståelse 
antas utvecklas före produktion kan detta test generellt förmodas vara svårare för barn.  

 
4.1.2. Effekt av ålder 
Ordförståelse. Då de tre åldersgrupperna, 7, 8 och 9-åringar, jämfördes med ålders-
matchade kontrollgrupper visade resultatet inte på en signifikant skillnad i medelvärde 
för någon av grupperna på ordförståelsetestet PPVT III. Wake et al. (2004) fann 
däremot att barn med hörselskada i 7-8 års ålder hade ett signifikant lägre resultat på 
samma test.  
 
Benämning. Jämförelse av åldersgrupperna var för sig visade för benämning att 7-
åringarna med hörselskada hade ett signifikant lägre medelvärde jämfört med kontroll-
gruppen. För 8 och 9-åringarna sågs ingen signifikant skillnad i resultat. Edqvist och 
Reinholdsson (2005) såg i sin studie, där samma benämningstest användes på yngre 
barn, att skillnaden mellan barn med hörselskada och normalhörande barn minskade 
med stigande ålder. Denna utvecklingstrend har även visat sig i denna studie, då det vid 
8 års ålder i denna studie inte längre finns någon signifikant skillnad mellan barn med 
hörselskador och normalhörande barn gällande resultat på benämningstestet. Resultaten 
kan dock ifrågasättas på grund av det låga antalet barn i dessa grupper. 
 
Viktigt att ha i åtanke är även att resultatet för nästan alla åldersgrupper låg nära max-
resultatet för benämningstestet. Kanhända var testet (utformat för åldrarna 3-9 år) för 
enkelt för de testade åldersgrupperna. En signifikant skillnad i resultat för 8 och 9-
åringar kunde eventuellt ha framkommit med ett svårare test.  
 
4.1.3. Effekt av typ av hörselskada 
Ingen signifikant skillnad på ordförståelsetestet sågs mellan typ av skada jämfört med 
normalhörande eller med andra typer av hörselskador. På grund av låg power för analys 
av undergrupper kan analysen med MANOVA dock inte utesluta att det finns samband. 
I denna studie var undergrupperna mycket små. Eventuellt hade ett annat resultat kunnat 
ses i en studie med fler deltagare. Inte heller Edqvist och Reinholdsson (2005) fann 
något samband mellan typ av skada och resultat, trots större deltagarantal per grupp. 
 
4.1.4. Effekt av grad av hörselskada 
Inga signifikanta skillnader sågs mellan grad av hörselskada jämfört med normal-
hörande och de flesta barn med hörselskador ligger inom den nedre halvan av 
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normalresultatet för benämningstestet. Intressant var emellertid att gruppen barn med 
lätta hörselskador hade ett lägre resultat, dock ej signifikant, på båda testen i jämförelse 
med den ålders- och könsmatchade kontrollgruppen medan barnen med måttlig och grav 
hörselskada presterade resultat i nivå med de normalhörande barnen. Gruppen barn med 
grav hörselskada hade till och med ett något högre medelvärde än kontrollgruppen på 
ordförståelsetestet. Detta resultat står i kontrast till vad Edqvist och Reinholdsson 
(2005) fann i sin studie. De såg att barn med lätta hörselskador presterade ett resultat 
nära normalhörande barns, medan barn med grava skador presterade sämre än barn med 
lätta och måttliga hörselskador samt kontrollgruppen. Gilbertsson och Kahmi (1995) 
fann däremot att de hörselskadade barn som presterade ett lägre resultat kunde ha en 
lättare grad av hörselskada, något som de anser visar att svårigheter med att tillägna sig 
ordförråd inte behöver bero på grad av hörselskada utan kan bero på specifika 
svårigheter med att tillägna sig språk. Nämnas kan att ett av barnen med måttlig 
hörselskada (deltagare 15) presterade ett mycket högt resultat på benämningstestet, 
vilket visar att det är möjligt att ha en stark förmåga att benämna bilder trots en 
hörselskada. Att ha normal hörsel är emellertid inte något som garanterar en stark 
förmåga till benämning vilket det låga resultatet för deltagare 26 i kontrollgruppen visar 
(se figur 7 på sidan 21).   
 
En tänkbar förklaring till de lägre resultaten hos barnen med lätta hörselskador i denna 
studie skulle kunna vara att de fått sin diagnos vid högre ålder. Om så är fallet innebär 
det även att dessa barn fått hörselhjälpmedel senare än barn med måttliga och grava 
skador. Detta skulle kunna leda till en senare språkutveckling jämfört med de barn som 
fått hjälpmedel utprovade tidigare. Enligt Moeller (2000) och Yoshinaga-Itano et al. 
(1998) är ålder för diagnos och tidig intervention viktiga faktorer för språkutvecklingen. 
I föreliggande studie är dock ålder vid diagnos och eventuella hörhjälpmedel okänt. 
Även om gruppen barn med lätta hörselskador i denna studie är mycket liten och det 
därför inte går att dra några slutsatser om hela gruppen visar det ändå på att det är av 
vikt att gruppen barn med lätta hörselskador uppmärksammas då även dessa barns 
ordförrådsutveckling kan tänkas påverkas av hörselskadan.   
 
Viktigt att poängtera är att det ännu inte finns någon svensk normering av testen som 
används i föreliggande studie. Därför är det inte möjligt att uttala sig huruvida resultaten 
är åldersadekvata eller ej.  
 
För gruppen barn med CI sågs ett lägre medelvärde, dock ej signifikant, på ord-
förståelsetestet och benämningstestet jämfört med kontrollgruppen. Nämnvärt är att 
resultaten för barn med CI i föreliggande studie varierar mycket inom gruppen. Detta 
resultat stöds av Blamey et al. (2001) som då de testade barn med hörselskada och CI 
fann en stor variation i resultat. Studier har visat att ordförrådsutvecklingen ofta är 
senare hos gruppen barn med CI. Hayes et al. (2009) fann i sin studie att ordförrådet är 
försenat hos gruppen barn med CI i 5, 6 och 7 års ålder. Tillväxtkurvor pekade dock, 
enligt Hayes et al. (2009), på att det är möjligt för barn som fått CI vid två års ålder eller 
yngre att uppnå ett ordförråd likvärdigt med normalhörande barn inom några år efter 
insättande av implantat. Figur 7 på sidan 21 visar att hälften av barnen med CI i 
föreliggande studie uppnådde ett resultat som var i nivå med normalhörande samt att 
andra hälften presterar ett lågt resultat på benämningstestet. Särskilt två deltagare med 
CI (2, 19) presterar ett lågt resultat på testet. Detta stämmer väl överens med ovan 
nämnda studier samt med studien av Baldassari et al. (2009) som visade att över hälften 
av barnen med CI uppnådde språkfärdigheter på samma nivå som normalhörande. 
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Figuren visar även att variationen i resultat för deltagarna i studien är allra störst i just 
gruppen med barn med CI. Geers et al. (2004) och Ching et al. (2009) såg att tid för 
insättande hade betydelse för språkutvecklingen för barn i unga åldrar. Tidpunkten då 
barnen fick CI är i föreliggande studie inte känt. Detta kan vara en variabel som 
påverkat resultaten i studien. Geers et al. (2003) såg att ålder vid insättande av CI 
emellertid inte verkade ha betydelse för barn mellan 8-9 år. De fann även i samma 
studie att andra faktorer än grad av skada och tidpunkt för diagnos och intervention kan 
påverka språkutvecklingen hos barn med hörselskada såsom ickeverbal intelligens, 
familjens storlek, socioekonomisk status samt kön. Denna studie har ej tagit dessa 
faktorer i beaktande.  
 
4.1.5. Effekt av skoltyp 
I föreliggande studie jämfördes resultaten för barn i hörselklass med resultaten för barn 
med hörselskada integrerade i vanlig skola. Barnen i de två olika typerna av skolformer 
fick nästan exakt samma resultat på testen. Detta kan tolkas som att skoltyp inte har 
betydelse för ordförrådsutvecklingen. I hörselklasserna finns dock en större andel barn 
med svårare hörselskada jämfört med de barn som går integrerade i vanlig skola. 
Eventuellt skulle en bättre anpassad miljö i hörselklass kunna ge bättre förutsättningar 
för barn med hörselskador att utveckla sitt ordförråd. Detta skulle kunna vara en orsak 
till att ingen skillnad syns mellan grupperna, trots att de flesta barn som går i hörselklass 
i genomsnitt har en svårare grad av hörselskada. Om barnen i studien med svårare grad 
av hörselskada hade gått integrerat i vanlig skola kanske de inte hade uppnått ett lika 
högt resultat.  
 
4.2. Metoddiskussion 

Samplet i studien var relativt litet, varför det är svårt att dra slutsatser om hela 
populationen barn med hörselskada. Eftersom de använda testen inte finns med svensk 
normering går det inte heller att jämföra resultaten med en normalpopulation.                             
Då många av barnen i studien presterade nära maxresultat på benämningstestet WFVT 
finns anledning att tro att testet var för enkelt för de testade åldersgrupperna. Ett test 
med en annan svårighetsgrad hade kanske gett ett annat resultat. Ett urval där alla barn 
med hörselskada i de aktuella länen blivit tillfrågade om deltagande hade varit att 
föredra. De barn med hörselskada som ingick i studien var väl matchade till både ålder, 
kön och bostadsort. Indelning i typ och grad är baserad på föräldrars uppgifter och 
enbart i ett fall kontrollerad i läkarjournal. Därför är det inte möjligt att helt säkert veta 
om uppgifterna är korrekta.  
  
4.2.1. Bortfall 
En större andel föräldrar till barn med hörselskador avböjde deltagande eller avstod helt 
från att svara på förfrågan om deltagande jämfört med föräldrar till barn med normal 
hörsel. Om detta berodde på att barnen inte ville delta, att föräldrarna inte ville att 
barnen skulle delta eller någon annan faktor är okänt. Det kan också bero på att fler barn 
med hörselskador inte stämde in på kriterierna. Det kan även tänkas vara så att föräldrar 
som visste med sig att deras barn hade en senare språkutveckling inte önskade att deras 
barn skulle delta i studien.  
 
4.2.2. Framtida studier 
I Sverige går de flesta barn med hörselskada i vanliga klasser. Enligt Hörselskadades 
Riksförbund (2009) gick 84 % integrerade i vanlig skola, 7 % i hörselklass och övriga 
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gick i specialskola år 2006-2007. Fördelningen i denna studie är däremot 38 % i vanlig 
skolklass och 62 % i hörselklass. Det vore intressant att se om en studie med fler 
deltagare, ett svårare benämningstest samt ett urval mer representativt för hela popula-
tionen barn med hörselskada vad gäller fördelning vanlig klass/hörselklass hade lett till 
ett annat resultat. I en framtida studie skulle även hänsyn kunna tas till tidpunkt för 
intervention. Vidare vore det intressant att replikera studien men med tecken som 
komplement till talet för de deltagarna med hörselskada som vanligtvis använder sig av 
talat språk i kombination med teckenspråk.  
 
4.3. Slutsats 
För hela gruppen barn med hörselskada i 7-9 års ålder framkom ingen signifikant 
skillnad i resultat på ordförståelsetestet PPVT III i förhållande till kontrollgruppen med 
normalhörande barn. Däremot erhöll gruppen barn med hörselskada ett signifikant lägre 
resultat på benämningstestet WFVT i jämförelse med kontrollgruppen, vilket innebär en 
svagare förmåga att benämna bilder. Ingen signifikant effekt av kön, grad eller typ 
framkom på något av testen. På grund av låg power för analys av undergrupper kan 
analysen med MANOVA dock inte utesluta att det finns samband. För gruppen barn 
med hörselskada i 7 års ålder sågs emellertid en signifikant effekt av ålder på 
benämningstestet vilket betyder att förmågan att benämna bilder är svagare än för 
jämnåriga normalhörande i kontrollgruppen. Ingen skillnad i resultat på ordförrådstesten 
förelåg mellan de barn som går i hörselklasser i jämförelse med de barn som går 
integrerade i vanlig skola. Om resultatet från föreliggande studie går att generalisera till 
hela populationen barn med hörselskada i Sverige är oklart eftersom deltagarantalet var 
litet.   
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Bilaga 1: Brev till vårdnadshavare, gruppen barn med hörselskador  

 

         
  Uppsala 09XXXX 

Hej! 
 

Vi som skriver detta brev heter Kristin Lindlöf och Josefine Holtby och studerar 
sista året på logopedprogrammet vid Uppsala universitet. Under vintern 2009 kommer 
vi att göra en studie som undersöker hur ordförrådet ser ut hos barn med hörselskada. 
Vår handledare är Margareta Jennische, universitetslektor vid institutionen för 
neurovetenskap, enheten för logopedi vid Uppsala universitet. Resultaten från studien 
kommer att redovisas i en magisteruppsats. 

 
 Barnen som deltar i studien ska: 
  

• ha minst en förälder som har svenska som förstaspråk (modersmål).   

• ha talad svenska som starkaste språk.  

• inte ha en diagnostiserad utvecklingsförsening eller något gravt 
funktionshinder som på ett uppenbart sätt påverkar språket.  

 
Vi vill genomföra två tester som går ut på att ta reda på om barnen kan sätta ord på 

bilder som visas samt om de kan peka ut rätt bild när de får höra ett ord. Skälet till att vi 
vill göra denna undersökning är att man i tidigare studier har sett att barn med 
hörselskada som är mellan 4 och 6 år har haft större svårigheter än barn med normal 
hörsel med att utveckla ordförrådet. Det vi vill undersöka är om barnen tar igen detta 
glapp när de har blivit lite äldre. Kunskap inom området gör oss bland annat bättre på 
att ge råd och rekommendationer om eventuell extraträning rörande ordförråd om det 
visar sig att barnen inte tar igen ett eventuellt glapp utan träning. Det finns i dagsläget 
mycket lite forskning som behandlat dessa frågor och behovet av kunskap inom 
området är stort.  

Vi vill nu fråga Er om Ni tillåter att Ert barn att delta i vår studie. De test vi 
använder är inte svåra för barnen och själva testningen upplevs i de allra flesta fall som 
rolig. Själva testningen tar cirka 30 minuter och sker på skoltid så föräldrar 
behöver inte ta ledigt från jobbet. Resultaten från testningarna behandlas 
konfidentiellt och det kommer att vara omöjligt att härleda något enskilt barns 
prestation då vi presenterar resultaten i vår magisteruppsats.  Till detta brev bifogas ett 
svarskuvert. Deltagandet i studien är naturligtvis helt frivilligt och Ni kan när som helst 
avbryta Ert deltagande. Om Ni inte vill delta har Ni rätt att tacka nej utan att motivera 
ett sådant ställningstagande. Barnen kommer att testas av oss, Kristin Lindlöf och 
Josefine Holtby.  
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Om Ni har frågor kring studien är Ni välkomna att ta kontakt med:  
 
Kristin Lindlöf (tel. 070-356 62 36, e-mail: krli2146@gmail.com)  
eller 
Josefine Holtby (tel.073-059 80 21, e-mail: josefine_holtby@hotmail.com) 
 
Om Ni önskar ta del av resultatet när vår undersökning är färdig, vänligen kontakta oss. 
 
Med vänliga hälsningar Kristin Lindlöf och Josefine Holtby 
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Bilaga 2: Enkät om hörselskador  
 
 
 
Till Dig som förälder till ett barn med hörselskada som ska delta i studien. 
 
 
 
 Vi ber Dig besvara följande frågor så noggrant Du kan: 
 
 
 
 
Barnets namn_________________________________ 
 
 
 
Barnet föddes år_______månad_______dag_________ 
 
 
 
Har barnet talad svenska som starkaste språk?  
 
Ja______ Nej_____ 
 
 
 
Har barnet minst en förälder med svenska som förstaspråk (modersmål)? 
 
 Ja______Nej______ 
 
 
 
Vilken typ av hörselnedsättning har barnet? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Vilken grad av hörselnedsättning har barnet? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Barnets skola och klass____________________________________________________ 
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Hej! 
 
Vi har nu testat många hörselskadade barn till vår studie om ordförrådsutveckling, men 
hörselskador kan ju se väldigt olika ut. Vi skulle vilja kunna göra uppdelningar som 
utgår från typ och grad av hörselskada när vi presenterar data i vår uppsats. Detta för att 
kunna göra jämförelser. Därför vore vi glada om Ni vill fylla i denna kompletterande 
enkät om Ert barns hörsel och skicka tillbaka den i bifogat svarskuvert så snart som 
möjligt.  
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar Kristin Lindlöf och Josefine Holtby, logopedstudenter. 
 
Barnets namn_________________________________________________ 
 
Född år______månad______dag______ 
 
Kryssa i rutan som stämmer för Ditt barn: 
 
Mitt barn har 
 

• Ledningshinder på ett öra 
• Ledningshinder på båda öronen  

Ledningshinder betyder att orsaken till hörselskadan är belägen i hörselgång, trumhinna 
eller mellanöra. 
 

• Sensorineural hörselskada på ett öra 
• Sensorineural hörselskada på båda öronen 

Sensorineural hörselskada betyder att orsaken är belägen i snäckan (cochlea) eller 
hörselnerv, hjärnstam eller storhjärnan. 
 
Annat, nämligen_______________________________________________________ 
 
Vet ej 
 
 
Mitt barn har en 
 
Lätt hörselskada (21 – 40dB) 
 
Måttlig hörselskada (41 – 60dB) 
 
Grav hörselskada (61 – 80dB) 
 
Annat, nämligen__________________________________________Vet ej 
 

Bilaga 3: Kompletterande enkät om grad och typ av hörselskada  
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 Bilaga 4: Brev till vårdnadshavare, normalhörande barn  

                            Uppsala 09XXXX 
 
Hej! 
 

Vi som skriver detta brev heter Kristin Lindlöf och Josefine Holtby och studerar 
sista året på logopedprogrammet vid Uppsala universitet. Under hösten kommer vi att 
göra en studie som undersöker hur ordförrådet ser ut hos barn med hörselskada. Vi 
behöver då även testa normalhörande barn för att kunna göra jämförelser. Vår 
handledare är Margareta Jennische, universitetslektor vid enheten för logopedi vid 
Uppsala universitet. Resultaten från studien kommer att redovisas i en magisteruppsats. 
De barn med normal hörsel som deltar i studiens kontrollgrupp ska:  
 
 

• ha minst en förälder som har talad svenska som förstaspråk (modersmål).   

• ha talad svenska som starkaste språk.  

• inte ha en diagnostiserad utvecklingsförsening eller något gravt 
funktionshinder som på ett uppenbart sätt påverkar språket.  

• inte ha en hörselskada 

Vi vill genomföra två tester som går ut på att ta reda på om barnen kan sätta ord på 
bilder som visas samt om de kan peka ut rätt bild när de får höra ett ord. Skälet till att vi 
vill göra denna undersökning är att man i tidigare studier har sett att barn med 
hörselnedsättning som är mellan 4 och 6 år har haft större svårigheter än barn med 
normal hörsel med att utveckla ordförrådet. Det vi vill undersöka är om barnen tar igen 
detta glapp när de har blivit lite äldre. Kunskap inom området gör oss bland annat bättre 
på att ge råd och rekommendationer om eventuell extraträning rörande ordförråd om det 
visar sig att barnen inte tar igen ett eventuellt glapp utan träning. Det finns i dagsläget 
mycket lite forskning som behandlat dessa frågor och behovet av kunskap inom 
området är stort.  

 
Vi vill nu fråga Dig/Er om Du/Ni tillåter att Ditt/Ert barn att delta i vår studie. De 

test vi använder är inte svåra för barnen och själva testningen upplevs i de allra flesta 
fall som rolig. Själva testningen tar cirka 30 minuter och sker på skolan på skoltid, 
så föräldrar behöver inte ta ledigt från jobbet.  
Resultaten från testningarna behandlas konfidentiellt och det kommer att vara omöjligt 
att härleda något enskilt barns prestation då vi presenterar resultaten i vår 
magisteruppsats. Deltagandet i studien är naturligtvis helt frivilligt och Ni kan när som 
helst avbryta Ert deltagande. Om Ni inte vill delta har Ni rätt att tacka nej utan att 
motivera ett sådant ställningstagande. Barnen kommer att testas av oss, Kristin Lindlöf 
och Josefine Holtby.  
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Om Ni har frågor kring studien är Ni välkomna att ta kontakt med:  
Kristin Lindlöf (tel. 070-356 62 36, e-mail: krli2146@gmail.com)  
eller 
Josefine Holtby (tel.073-059 80 21, e-mail: josefine_holtby@hotmail.com) 
 
Om Ni önskar ta del av resultatet när vår undersökning är färdig, vänligen kontakta oss. 
 
Med vänliga hälsningar Kristin Lindlöf och Josefine Holtby 
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Bilaga 5: Enkät om hörsel och språk   
 
 
 
Vi ber dig besvara följande frågor: 
 
 
Barnets namn_________________________________ 
 
 
Barnet föddes år_______månad_______dag_________ 
 
 
Har barnet har talad svenska som starkaste språk?  
 
Ja______ Nej_____ 
 
 
Har barnet minst en förälder med svenska som förstaspråk (modersmål)? 
 
 Ja______Nej______ 
 
 
Har Ditt barn någon känd hörselnedsättning? 
 
Ja______Nej______ 
 
 
Anser Du att Ditt barn har en normal hörsel? 
 
Ja______Nej______ 
 
 
I vilken skola går Ditt barn?___________________________________Klass:________ 
 
 
Klasslärare:______________________________________  
 
 
Telefon:_________________ 
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Bilaga 6: Godkännande/Avböjande om deltagande   
 
Hej! 
 
 
För att Ert barn ska kunna delta i studien krävs ett skriftligt godkännande från Er.  
Vi skulle därför vilja att Ni skriver under och skickar tillbaka det så snart som möjligt.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Kristin Lindlöf och Josefine Holtby 
 
 
 
 
 
 
Godkännande om deltagande i studien 
 
 
Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst.   
 
Jag godkänner att mitt barn deltar i denna studie 
 
Jag avböjer deltagande för mitt barn i denna studie 
 
 
 
 
Datum______________________ telefon__________________ 
 
 
Barnets namn____________________________________________________ 
 
 
Underskrift______________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande________________________________________________ 
    

OBS! Fyll i enkäten på baksidan. 
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Bilaga 7: Brev till barn   
 
 
 
Brev till barn. 

Hej!                                          
                                                 Kristin och Josefine 
 
Vi heter Josefine och Kristin. Vi går på universitetet och 
ska bli logopeder. En logoped jobbar med språk, till 
exempel med ord. Nu ska vi göra en undersökning för att 
ta reda på hur många ord barn som är 7 år, 8 år och 9 år 
kan. Både barn som har en hörselnedsättning och barn som 
inte har en hörselnedsättning får vara med i 
undersökningen.  
Om du vill vara med och får för dina föräldrar så kommer 
du att få träffa oss och göra två uppgifter. Först får du titta 
i en bok med många bilder och peka på en av bilderna när 
vi säger ett ord. Sen får du titta på andra bilder och säga 
vad det är på bilderna. De flesta barn brukar tycka att det 
är roligt att vara med och det tar inte lång tid. 
Även om du säger att du vill vara med nu, så är det bra att 
veta att du inte behöver vara med om du skulle ångra dig 
sen. Vi tycker att det skulle vara roligt om du ville vara 
med! 
 
Hälsningar Kristin Lindlöf och Josefine Holtby  
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