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ORDFÖRKLARINGAR 
 

Avkodning: Den tekniska delen av läsförmåga, som innebär att kunna koppla bokstäver 

till ljud. 

 

Bokstavssyntes: För att få en effektiv och snabb avkodning krävs bokstavssyntes, dvs. 

att ljuda ihop bokstäverna så att ljuden ”smälter samman” och inte ljudas var för sig.  

 

dB HL (decibel hearing level): Ljudets intensitet, dvs. ljudstyrka, mäts i dB, som är en 

logaritmisk skala. Vid mätning av hörsel används dB HL där skalan är anpassad till det 

mänskliga örats uppfattningsområde. 0 dB HL är den svagaste ljudstyrkan som kan 

uppfattas medan ljudstyrkan vid en rockkonsert kan vara ca 110 dB.  

 

Fonem: Språkets minsta betydelseskiljande enheter. I svenska är t.ex. ljuden /s/ och /f/ 

två olika fonem. Detta kan kontrolleras med s.k. minimala par, där vi kan se att sot och 

fot är ord med varsin betydelse.  

 

Fonologisk läsning: Ljud för ljud- läsning. Används tidigt i läsutvecklingen samt vid 

okända ord. 

 

Frekvens: Med ett ljuds frekvens menas enkelt förklarat dess tonhöjd. Det är tätheten 

hos ljudvågens svängningar som avgör detta. Frekvens mäts i hertz (Hz) som anger 

svängningar per sekund. Personer med hörselnedsättningar kan ha olika svårt att 

uppfatta olika frekvenser.  

 

Grafem: Skriftspråkets minsta betydelseskiljande enheter. I svenska är t.ex. /s/ oc h /j/ 

två olika grafem. Alla fonem i svenska har inte en motsvarighet som grafem. I de fallen 

kombineras två eller tre grafem, som t.ex. /sj/ i sjal.  

 

Neonatal hörselscreening: Metod för att upptäcka hörselnedsättning hos nyfödda. I 

Sverige görs detta på BB genom otoakustiska emissioner, vilket innebär att ljud sänds in 

i örat hos barnet, vilket sätter innerörats hårceller i rörelse. Rörelsen avger i sin tur ett 

slags eko, som kan uppmätas vid barnets öra. På så sätt kan hårcellernas funktion 

undersökas.  

 

Ortografisk läsning: Att visuellt känna igen ord eller delar av ord, och därmed kunna 

läsa med en högre hastighet än vid fonologisk läsning. 

 

Top-down-strategi vid läsning: Högre funktioner i hjärnan styr läsning genom att 

läsaren t.ex. utnyttjar omvärldskunskap och kontextuell information för att förutsäga 

vad som är skrivet. Detta är en viktig förmåga vid god läsförståelse, men vid 

överanvändning kan mycket av det verkliga innehållet gå förlorat då läsaren ”gissar sig 

fram” för mycket.  
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SAMMANFATTNING 
 

I Sverige erbjuds barn med hörselnedsättning cochleaimplantat (CI) eller hörapparat 

(HA) beroende på typ och grad av hörselskada. Med CI möjliggörs utveckling av talat 

språk för barn som fötts döva eller gravt hörselskadade. Den tekniska utvecklingen 

jämte pedagogiska insatser har lett till en allt bättre språklig och kognitiv utveckling hos 

barn med hörselnedsättning och ett minskande glapp till jämnåriga normalhörande barn. 

Syftet med denna studie var att undersöka olika aspekter av arbetsminne och läsförmåga 

hos nio barn med CI och sju barn med hörapparat. Femtifem barn med normal hörsel 

utgjorde referensgrupp. Barnen var mellan sju och elva år gamla. Fonologiskt, komplext 

och visuellt arbetsminne samt ordavkodning, nonordsavkodning och läsförståelse 

prövades. Resultaten visade ingen övergripande skillnad mellan grupperna gällande 

läsförmåga. Barn med CI presterade lägre än de andra grupperna gällande fonologiskt 

arbetsminne medan barn med HA presterade lägre än barnen med normal hörsel. Inga 

övriga signifikanta skillnader avseende visuellt eller komplext arbetsminne noterades. 

Starka positiva korrelationer mellan fonologiskt respektive komplext arbetsminne och 

de olika aspekterna av läsförmåga noterades hos såväl barn med CI som normalhörande 

barn men inte hos barn med hörapparat. Barn med normal hörsel uppvisade även en 

signifikant korrelation mellan visuellt arbetsminne och läsförståelse, något som inte 

observerades hos barn med CI. Studiens resultat indikerar att barn med CI eller HA i de 

lägre skolåldrarna uppnår samma nivå när det gäller läsutvecklingen som barn med 

normal hörsel Vidare indikerar resultaten på att barn med CI tar sig an läsning på 

liknande sätt som barn med normal hörsel. 

  

Nyckelord: Cochleaimplantat, hörapparat, barn med hörselnedsättning, arbetsminne, 

läsförmåga 
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ABSTRACT 
 

Depending on type and severity of hearing loss, children with hearing impairment in 

Sweden are offered cochlear implants (CI) or hearing aids (HA). With a CI, children 

with congenital deafness or severe hearing impairment are provided with the ability to 

develop spoken language. The cognitive and language abilities in children with hearing 

impairments are benefitted by the technical development and the gap to the normal 

hearing peers is getting smaller. The aim of this study was to examine aspects of 

working memory and reading abilities in nine children with CI and seven children with 

hearing aids. Fifty five normal hearing children served as a reference group.  The 

children were seven to eleven years old. Abilities examined in the study were 

phonological, complex and visual working memory and word decoding, nonword 

decoding and reading comprehension.  The results showed no main difference between 

groups concerning reading abilities. The children with CI performed lower than the 

other groups considering phonological working memory while the children with hearing 

aids performed lower than the children with normal hearing. No significant differences 

were found between the groups considering neither visual nor complex working 

memory. For the children with CI there were strong positive correlations for 

phonological and complex working memory and the different aspects of reading ability. 

These relationships resemble the ones found in the group of normal hearing children. 

The normal hearing children did however show a significant correlation between visual 

working memory and reading ability, while that type of correlation was not found 

among the children with CI. The children with hearing aids did not show any significant 

correlations between working memory and reading ability. The results of the study 

indicate that children with CI or HA, in the lower grades, can reach the same level in 

reading development as children with normal hearing. Further the results indicate that 

children with CI undertake reading similarly to their normal hearing peers. 

 

Keywords: Cochlear implant, hearing aid, children with hearing impairment, working 

memory, reading ability 
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1. Bakgrund 

1.1. Hörselnedsättningar hos barn i Sverige 

Varje år föds ca 200 barn i Sverige med habiliteringskrävande hörselnedsättningar 

(Barnplantorna, 2013). De flesta hörselskador hos barn och ungdomar i Sverige har 

ärftliga orsaker, men de kan också bero på bl.a. virusinfektioner, öroninflammationer 

eller för tidig födsel (Socialstyrelsen, 2009). Sedan 2006 görs neonatal hörselscreening i 

hela Sverige (Nystrand, 2006), vilket möjliggör tidiga habiliteringsinsatser för barn med 

hörselnedsättning. Vidare görs hörselkontroller vid BVC:s fyraårskontroll i vissa 

landsting samt vid skolstart och under skoltiden (Socialstyrelsen, 2009). Barn med 

hörselnedsättning erbjuds hörhjälpmedel i form av hörapparat och/eller 

cochleaimplantat (CI) (Willstedt-Svensson et al., 2008).  

 

1.1.1. Typer och grader av hörselskada 

Hörselskador kategoriseras som centrala, konduktiva eller sensorineurala beroende på 

var skadan sitter. Centrala hörselskador är lokaliserade i centrala nervsystemet och 

innebär svårigheter att tolka inkommande ljud. Konduktiva och sensorineurala 

hörselskador innebär nedsatt sensorisk input till hjärnan, men kräver skilda insatser 

(Cole & Flexer, 2011).  En konduktiv hörselskada innebär att det finns ledningshinder 

för ljudet att nå cochlean (hörselsnäckan), vilket betyder att orsaken potentiellt kan 

behandlas med medicin eller kirurgi som i stora delar kan återställa hörseln. En 

sensorineural hörselskada beror på att oersättliga hårceller i cochlean är skadade eller 

saknas. Denna skada betraktas därför som permanent. Om denna typ av hörselskada är 

tillräckligt svår, krävs insatser som hörapparat och/eller CI (Cole & Flexer, 2011). 

Hörselnedsättningar delas in i svårighetsgraderna lätt (20-39 dB HL), måttlig (40-64 dB 

HL), svår (65-89 dB HL) samt uttalad (90 dB HL). Antal personer i Sverige i åldrarna 

0-20 som har måttlig till svår hörselnedsättning uppskattas vara 5000 (Socialstyrelsen, 

2009).  

 

1.2. Barn med hörapparat 

Ca 4000 barn i Sverige har konventionell hörapparat (Socialstyrelsen, 2009).  En 

hörapparat består av mikrofon, processor och högtalare och sitter bakom eller helt i örat. 

Mikrofonen tar upp ljudet som omvandlas till en elektrisk signal, vilken bearbetas och 

förstärks. Högtalaren sänder in signalen akustiskt via trumhinnan till innerörat 

(Hörselskadades riksförbund, 2013). De flesta barn med hörselnedsättning får 

hörapparat direkt efter diagnos för att inte förlora viktig ljudinput till hjärnan. Detta 

gäller även om man planerar att barnet ska få CI (Cole & Flexer, 2011). Barn med 

hörapparat är en heterogen grupp, främst pga. stora skillnader i hörförmåga. Generellt 

kan sägas att ju svårare hörselnedsättningen är, desto svårare är det för hörapparaten att 

förstärka och täcka upp de frekvenser som är nedsatta hos barnet. Heterogeniteten 

avspeglar sig i språkutveckling, läsförmåga och framgång i skolan (Cole & Flexer, 

2011). De flesta barn med hörapparat går integrerade i vanlig förskola eller skola med 

normalhörande barn. Integrerad skolgång kan innebära stora klasser med höga 

ljudnivåer som gör det svårt för barnen att koncentrera sig (Hörselskadades riksförbund, 

2007). Det blir dock allt vanligare med hörhjälpmedel på skolorna och utvecklingen 

kring FM-sändare och trådlösa hjälpmedel går snabbt framåt (Cole & Flexer, 2011). 
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1.3. Barn med CI 

När ett barn föds med dövhet eller med grav hörselnedsättning erbjuds CI 

(Socialstyrelsen, 2009). Barn har opererats med CI sedan drygt 20 år tillbaka. I Sverige 

opererades det första barnet år 1990 (SBU, 2006). Vid årsskiftet 2012-2013 hade totalt 

785 barn opererats med CI i Sverige (Barnplantorna, 2013). Ett CI består av mikrofon, 

talprocessor och elektrod. Ljud från omgivningen tas upp via mikrofonen och 

omvandlas till en elektrisk signal i talprocessorn. Denna skickar signalen till elektroden 

som är inopererad i cochlean och stimulerar hörselnerven elektriskt (Willstedt-Svensson 

et al., 2008).  

 

1.3.1. Hörsel hos barn med CI 

När talprocessorn börjar användas måste hjärnan börja anpassa sig till att bearbeta ljud. 

Tiden som gått från igångsättandet av talprocessorn räknas som barnets hörselålder 

(SBU, 2006). Barn som föds med dövhet eller grav hörselnedsättning missar auditiv 

stimulans så tidigt som från femte graviditetsmånaden och vidare under 

nyföddhetsperioden. Detta leder ofta till att de hamnar efter sina normalhörande 

jämnåriga i utvecklingen av hörseln. Hörsel med CI innebär även en mindre detaljrik 

ljudbild än hos normalhörande, vilket påverkar den fonologiska utvecklingen (Pisoni et 

al., 2008). Den tekniska utvecklingen i kombination med lägre implantatsålder har dock 

lett till en allt bättre hörsel hos barn som föds döva (Nystrand, 2006; Schauwers, 2004). 

Idag opereras barn redan innan de har fyllt ett år och även så tidigt som vid 6 månaders 

ålder (Schauwers et al., 2004). Barnen med bilateral sensorineural hörselnedsättning får 

vanligen bilaterala CI, vilket förbättrar ljuduppfattning i buller samt riktningshörsel 

(Berrettini et al., 2011; Nystrand, 2006).  

 

1.3.2. Skolgång för barn med CI 

Enligt Socialstyrelsen (2009) ska barn som opereras med CI erbjudas både talspråklig 

och teckenspråkig undervisning. I verkligheten ser det olika ut när det gäller skolgång 

för barn med CI. En del barn går i vanlig klass medan andra går i integrerad hörselklass 

i vanlig skola eller i någon av statens specialskolor för barn med hörselnedsättning 

(Ibertsson, 2009). Exempel på specialskolor är Manillaskolan i Stockholm och 

Birgittaskolan i Örebro (SPSM, 2013). 

 

1.4. Arbetsminne 

Inom kognitionspsykologi studeras funktioner som tänkande, språk och minne. Där 

studeras även hur sinnesintryck tas emot och hur inlärning sker. I 

kognitionsvetenskapen ingår forskning om arbetsminne som anses vara en mycket 

viktig del i språkbearbetning, språkproduktion, läsförmåga och generellt resonerande 

(Baddeley, 2003).  Med arbetsminne avses förmågan att för en kort stund bibehålla och 

manipulera det vi tar in genom våra sinnen. Multikomponentsmodellen (Baddeley & 

Hitch, 1974; Repovš & Baddeley, 2006) och kapacitetsteorin (Just & Carpenter, 1992) 

är två kända och väl använda arbetsminnesmodeller. Multikomponentsmodellen är den 

mest undersökta teorin och det är också denna modell denna uppsats utgår ifrån när det 

gäller arbetsminne.  

 

1.4.1. Multikomponentsmodellen 

Enligt Baddeleys multikomponentmodell (Baddeley & Hitch, 1974; Repovš & 

Baddeley, 2006) består arbetsminnet av fyra komponenter: den fonologiska loopen, 
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visuospatiala ritblocket och episodiska bufferten samt den överordnade 

centralexekutiven.  

 

Det har visat sig att fonologiska loopen spelar en viktig roll vid barns språkinlärning. 

Fonologiska loopen antas ansvara för bearbetning och lagring av ljudsbaserad 

information och ansvarar för det fonologiska arbetsminnet. För att hålla informationen 

aktiv i minnet används den s.k. artikulatoriska repetitionsprocessen. Okända 

ljudmönster upprätthålls i fonologiska loopen tills representationerna har lagrats 

permanent i långtidsminnet. Utvecklingen av stabila fonologiska representationer i den 

tidiga språkutvecklingen påverkar barnets ordförråd positivt och i förlängningen också 

den grammatiska utvecklingen (Baddeley et al., 1998). Ord eller bokstäver som låter 

lika varandra har visat sig vara svårare att komma ihåg än ord med vitt skilda ljud, 

vilket kallas ”the phonological similarity effect”. Vidare kan ett större antal ord hållas i 

minnet presenterade i en mening jämfört med en lista med slumpvist utvalda ord 

(Baddeley, 2003). Fonologiskt arbetsminne brukar mätas med nonordsrepetition och 

sifferrepetition (Bishop, 2006).  

 

Visuospatiala ritblocket ansvarar för att bearbeta och lagra visuell och spatial 

information. Representationerna här baserar sig på ett litet antal grundläggande särdrag, 

t.ex. färg, form och position (Repovš & Baddeley, 2006). Visuellt arbetsminne mäts 

exempelvis genom återgivning av mönster i matriser (Della Sala et al., 1999). 

 

Episodiska bufferten ansvarar för temporär förvaring av icke sinnespecifik information. 

Bufferten har en begränsad mängd plats och kan integrera information från olika källor 

(Baddeley, 2003).  

 

De tre ovannämnda komponenterna styrs av centralexekutiven, en fortfarande relativt 

outforskad del av arbetsminnet. Centralexekutiven styr vår uppmärksamhet, påverkar 

lagringsutrymmet hos fonologiska loopen, visuospatiala ritblocket och episodiska 

bufferten samt bearbetar information löpande (Repovš & Baddeley, 2006). Komplext 

arbetsminne innefattar lagringskapacitet och simultanförmåga och är beroende av att 

centralexekutiven samarbetar med de andra komponenterna (Just & Carpenter, 1992). 

Detta mäts exempelvis genom att undersöka en persons förmåga att minnas slutet av ett 

antal meningar, som den själv har angett (Alloway et al., 2005) eller baklänges 

sifferrepetition (Just & Carpenter, 1992). 

 

 Typisk språkutveckling   

1.4.2. Fonologisk utveckling 

Barn med typisk utveckling hör redan från femte graviditetsmånaden, vilket gör att de 

lär känna sin mammas röst och sin omgivnings språk (Cole & Flexer, 2011). Auditiv 

input är av stor vikt för barnets fonologiska utveckling då impressiv språkförmåga 

generellt kommer före expressiv språkförmåga (Bauman-Waengler, 2008).  Det första 

jollret kommer vid några månaders ålder och tenderar att vara enkelt vokaljoller med 

enskilda vokalljud. Efterhand utvecklas avancerat stavelsejoller där barnet ljudar ihop 

konsonanter och vokaler och jollret blir mer ordlikt. De första orden produceras 

generellt runt ett års ålder och för första gången är ljud en symbol, en representation. 

Ljud blir språk. (Nettelbladt, 2007). Fonologin utvecklas under småbarnsåren med en 

snabb inlärning av ljud och ord. Nu sker också många förenklingsprocesser, så som 

assimilationer, förenklingar och utelämningar av ljud. Förenklingarna och det 
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barntypiska talet är kopplade till nivån på barnets kognitiva, motoriska och fysiologiska 

utveckling (Dodd & McIntosh, 2010). Fonemförrådet färdigställs runt tiden då barnet 

börjar skolan. Talet är då mer förståeligt och vuxenlikt (Nettelbladt, 2007). 

 

1.4.3. Grammatisk utveckling 

Den stora grammatiska utvecklingen sker från då barnet yttrar sina första ord fram till 

fyra års ålder. Barn börjar använda substantivböjningar redan när de säger sina första 

ord. Övergeneraliseringar av regelbundna pluraländelser sker frekvent (t.ex bok-bokar) 

(Rosenthal Rollins & Snow, 1998). Vid 2-3 års ålder börjar barnet kombinera ord till 

två- och flerordssatser. Vid denna ålder flyttas också negationen från att ha varit 

placerat före huvudverbet till att nu korrekt placeras efter. Ordföljden blir till stor del 

korrekt och barnet börjar använda bisatser.  Utelämning av kopulaverb och artiklar är 

frekvent. Mellan 3 och 4 års ålder använder barnet många tempusformer korrekt och 

placerar negation rätt även i bisatser. Artiklar utelämnas mer sällan och språket börjar 

låta mer vuxenlikt och används mer flexibelt (Håkansson & Hansson, 2007).  

 

1.5. Läsutveckling 

Läsförmåga innefattar och kräver både avkodning och förståelse. Fonologisk 

medvetenhet räknas som en förutsättning för utveckling av effektiv avkodning. För att 

knäcka den alfabetiska koden och förstå förhållandet fonem-grafem krävs alltså explicit 

kunskap om språkets ljudstruktur (Alloway et al., 2005; Lundberg, 1998; 2002). 

Lundberg (1998) betonar också det reciproka förhållandet mellan fonologisk 

medvetenhet och läsutveckling, vilket innebär att ett barn i och med läsinlärningen 

förbättrar sin fonologiska medvetenhet ytterligare. Utveckling av avkodning går från 

ljudbaserad s.k. fonologisk lässtrategi till att barnet kan effektivisera läsningen genom 

ortografisk helordsläsning (Lundberg, 2002). Läsförståelse är en komplex kognitiv 

förmåga som förutom adekvat avkodning även kräver bl.a. lexikala kunskaper, förmåga 

att göra inferenser, kunskap om världen samt arbetsminneskapacitet (Lundberg, 2002; 

Cain et al., 2004). 

 

1.5.1. Arbetsminnets roll vid läsinlärning 

Arbetsminne har visats vara en viktig faktor för en lyckad läsinlärning (Alloway et al., 

2005). Det är inte klarlagt exakt vilken komponent av arbetsminnet som utgör den 

underliggande förutsättningen för läsinlärning. Många studier har dock visat att 

kvarhållningen av information i fonologiska loopen är bristande hos barn och vuxna 

med lässvårigheter (Alloway et al., 2005; Wang & Gathercole, 2013). Samtidigt har det 

visats att även ett svagt komplext arbetsminne kan ligga bakom lässvårigheter, vilket 

antyder brist i centralexekutiven som antas ansvara för komplext arbetsminne (Alloway 

et al, 2005, Wang & Gathercole, 2013). I Alloway et als. (2005) studie fann man att 

fonologiskt arbetsminne var starkt kopplat till barns läsförmåga, medan komplext 

arbetsminne snarare kunde kopplas till skrivförmågan. Visuellt arbetsminne har visats 

predicera läsförståelse (Swanson & Berninger, 1995), men anses inte lika tydligt som 

fonologiskt och komplext arbetsminne påverka läsförmåga (Wang & Gathercole, 2013).  
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1.6. Språklig och kognitiv utveckling hos barn med hörselnedsättning 

1.6.1. Faktorer som påverkar språkutvecklingen hos barn med hörselnedsättning 

Forskning har visat att många faktorer spelar in för barn med hörselnedsättning när det 

gäller språkliga resultat. Dessa innefattar bl.a. grad av hörselnedsättning, tidpunkt för 

start av habiliteringsinsatser, psykosocial miljö samt barnets allmänna psykomotoriska 

och kognitiva utveckling (Borg et al., 2005). De framsteg som gjorts inom diagnostik 

och teknik har minskat gapet mellan barn med hörselnedsättning och normalhörande 

barn (Fulcher et al., 2012; Geers & Sedey, 2010). För barn med CI har tidig insättning 

av implantaten visats vara en särskilt viktig faktor (Johnson & Goswami, 2010), men 

även interventionsinsatser, hörselnivå innan operation och kommunikationssätt, så som 

tal eller tecken, har visats påverka (Moog et al., 2010; Niparko et al., 2010; Ruffin et al., 

2013; Pisoni et al., 2008). Hur taluppfattningen hos ett barn med hörselnedsättning 

påverkas beror på vilka frekvenser som är nedsatta hos barnet. På fonemnivå kan det 

dock generellt sägas att konsonanter (särskilt tonlösa) är svårare att uppfatta än vokaler 

(Stelmachowicz et al., 2004), då de ligger högre upp i frekvensregistret. Vidare är 

prosodi lättare att uppfatta än enskilda fonem (Willstedt-Svensson et al., 2008).  

Bakgrundsbuller kan även störa taluppfattningen, vilket kan leda till att barn drar sig 

undan och därmed missar gruppsamtal och värdefulla sociala sammanhang 

(Socialstyrelsen, 2009).  

 

1.6.2. Språkutveckling 

Barn med hörselnedsättning riskerar språkförsening, till viss del beroende på grad av 

hörselskada (Borg et al., 2005). Fonologi har visats vara en särskilt utsatt språklig 

domän hos barn med hörselnedsättning. Andra aspekter av språk verkar inte vara lika 

drabbade, även om det förekommer stor variation (Briscoe et al., 2001). Hos barn med 

CI har de instabila fonologiska representationerna i långtidsminnet visats påverka 

uppbyggnaden av lexikon och i förlängningen språket i helhet samt läsutvecklingen 

(Pisoni et al., 2008). Studier som undersökt lexikal förmåga hos barn med CI har visat 

att en långsammare ordmobilisering kan förklaras av fonologiskt ospecificerade lexikala 

enheter i långtidsminnet (Nakeva von Mentzer et al., 2013; Pisoni & Cleary, 2003). 

Longitudinella studier har visat att förseningen i språkutvecklingen hos barn med CI 

kan hålla i sig upp i tonåren (Ruffin et al., 2013). Forskningen visar dock att barn med 

CI på längre sikt kan få en språkutveckling som liknar normalhörande barns. En 

långtidsuppföljning av barn med CI visade att gapet mellan verbal och icke-verbal 

inlärningsförmåga minskade med ökad ålder, samt att barnens språkliga och kognitiva 

utveckling över tid var större än för jämnåriga normalhörande (Geers & Sedey, 2010). 

Stora individuella skillnader i utvecklingen förekommer dock och med den tekniska 

utvecklingen väntas alltmer förbättrade resultat i språkutvecklingen hos barn med 

hörselnedsättning (Geers & Sedey, 2010).  

 

1.6.3. Arbetsminne 

Fonologiskt arbetsminne Forskning har visat att skillnader i arbetsminneskapacitet hos 

barn med CI kan förklara heterogeniteten vad gäller språkliga resultat (Pisoni & Cleary, 

2003; Pisoni & Geers, 2000). Exponering för talat språk förefaller påverka utvecklingen 

av det fonologiska arbetsminnet (Baddeley et al., 1998). Dillon et al. (2004) visade att 

ju senare dövheten inträffade desto bättre var barn med CI korrelerade på 

nonordsrepetition. Burkholder & Pisoni (2003) kom fram till att barn med CI som 

enbart använde talat språk presterade bättre än de som använde blandade 

kommunikationssätt. Därtill har ett flertal studier funnit att fonologiskt arbetsminne är 
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en särskilt utsatt komponent av arbetsminnet hos barn med CI (Burkholder & Pisoni, 

2003; Dillon et al., 2004; Wass et al., 2008; Harris et al., 2013). I Nakeva von Mentzer 

et als. (2013) studie presterade barn med hörapparat bättre än barn med CI. Det 

förekommer stora individuella skillnader bland barn med hörselnedsättning (Dillon et 

al., 2004) på grund av de faktorer som har visats påverka utvecklingen av fonologiskt 

arbetsminne (Dillon et. al., 2004; Burkholder & Pisoni, 2003). 

 

Komplext arbetsminne har också visats vara en utsatt komponent av arbetsminnet hos 

barn med CI (Wass et al., 2008; Burkholder & Pisoni, 2003). I uppgifter som prövar 

komplext arbetsminne finns dock ofta en fonologisk aspekt med. Wass et al. (2008) 

menar att det kan vara denna aspekt som barn med CI har specifikt svårt med och i 

mindre grad med den komplexa arbetsminnesaspekten av uppgiften. Vidare verkar 

uppgifter underlättas för barn med CI om det är möjligt att ta hjälp av top-

downprocesser (Wass et al., 2008).  

 

Barn med hörselnedsättning har i många studier presterat lägre även på visuellt 

arbetsminne (Stiles et al., 2012; Cleary et al., 2001), men resultaten varierar beroende 

på hur uppgiften ser ut (Wass, 2009). Om uppgiften inte innehåller någon fonologisk 

komponent har forskning visat att barn med CI presterar i nivå med normalhörande 

(Edwards et al., 2006; Wass et al., 2008).  

 

1.6.4. Läsutveckling  

Möjligheten att med hjälp av CI kunna utveckla fonologiska lässtrategier har väckt 

förhoppningar om en bättre läsutveckling hos barn som fötts döva eller med grav 

hörselnedsättning. Forskning om läsutveckling hos barn med CI har fått olika resultat, 

vilket enligt Marschark et al. (2007) kan bero på alla bakgrundsfaktorer som är svåra att 

kontrollera för.  Många studier har dock visat att barn med CI kan uppnå en nivå 

jämförbar med normalhörande jämnåriga. Geers (2003) visade i sin studie att 50 % av 

8-9-åringar med CI presterade inom normalvariationen för jämnåriga. I studien visades 

också förbättrade resultat med ökad ålder. Lyxell et als. studie (2008) visade att barn 

med CI hade en läsförståelse och avkodningsförmåga i nivå med eller något under en 

kontrollgrupp i samma åldersspann. Detta trots att barnen med CI fick lägre resultat i 

samtliga av de kognitiva tester som utfördes med undantag för tester av visuellt 

arbetsminne. Allra svårast för barnen med CI var test som krävde fonologiska processer. 

Nonordsrepetition har visats korrelera med avkodning och läsförståelse hos barn med CI 

på liknande sätt som för normalhörande barn. Utifrån detta har det föreslagits att 

fonologisk förmåga bidrar till bättre läsning även hos barn med CI (Dillon & Pisoni, 

2004).  

 

Fonologisk förmåga anses vara ett bärande element för barns läsinlärning (Lundberg, 

2002) och forskning har visat att barn med CI har svårt med fonologiskt krävande 

uppgifter (Lyxell et al., 2008). Därför har frågan ställts huruvida barn med CI använder 

andra strategier än normalhörande barn vid läsning (Wass et al. 2010). Exempel på en 

sådan strategi skulle kunna vara att barn med CI använder sig av ortografisk läsning 

snarare än fonologisk när det gäller avkodning (Lyxell et al., 2008), vilket skulle 

innebära att visuellt arbetsminne kompenserar för det fonologiska. Användandet av 

kontextuell kunskap har även visats vara en möjlig kompensatorisk strategi hos barn 

med CI när det gäller läsförståelse (Wass et al., 2010).   
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka läsförmåga hos barn med hörselnedsättning (HNS) 

i relation till kognitiva aspekter som fonologiskt, visuellt och komplext arbetsminne 

(AM). En grupp med barn med normal hörsel (NH) tjänar som referensgrupp.  

 

Hypoteser: 

Vi förväntar oss att barn med HNS presterar lägre än barn med NH gällande avkodning 

och läsförståelse. Barn med HNS förväntas prestera lägre gällande fonologiskt och 

komplext AM men i nivå med normalhörande gällande visuellt AM. För barn med NH 

förväntar vi oss se en positiv korrelation mellan fonologiskt AM och läsförmåga. För 

barn med HNS förväntar vi oss att se en positiv korrelation mellan visuellt AM och 

läsförmåga.  

 

Frågeställningar: 

- Finns skillnader mellan barn med NH och barn med CI respektive hörapparat 

(HA) gällande: 

o avkodning och läsförståelse? 

o fonologiskt, komplext och visuellt AM? 

- Hur samvarierar olika komponenter av AM med läsförmåga hos barn med 

CI/HA/NH? Går det genom att undersöka detta se skillnader i vilka strategier 

barn i de olika grupperna använder vid läsning? 
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3. Metod  

3.1. Pilotstudie 

Huvudstudien föregicks av en pilotstudie på fyra barn (två flickor) under våren 2013. 

Författarna tog kontakt med klassföreståndaren till tre av barnen. Information och 

samtyckesbrev gavs till och insamlades från föräldrar (se bilaga A). Kontakten med det 

fjärde barnet sköttes direkt med barnets mamma. Deltagarna var i åldrarna 7-8 år. 

Samtliga barn som ingick i pilotstudien gick i åk 2 vid tiden för testningen och hade 

normal språk- och läsutveckling enligt vårdnadshavare eller lärare. Testningen 

genomfördes på barnens skola eller i hemmet. Författarna testade två barn var och båda 

författarna var med under samtliga testningar. Pilotstudiens syfte var att kontrollera 

tidsåtgång, apparatur samt testprocedur. En testning videofilmades för att säkerställa 

testproceduren. Efter att pilotstudien hade genomförts ändrades testordningen för att 

inte trötta ut barnen, likaså uppdagades behovet av att ge barnen en paus.  

 

3.2. Huvudstudie 

3.2.1. Tillvägagångssätt och deltagare 

I föreliggande studie medverkade dels barn som testades av författarna och dels barn, 

om vilka insamlad data redan fanns. 

 

25 barn testades av författarna hösten 2013 inom ramen för forskningsprojektet 

Neurofysiologiska förutsättningar för hörande hos barn med cochleaimplantat och 

hörapparat (Nakeva von Mentzer et al., 2013).  

 

Våren 2010/2011 deltog barnen i en datorbaserad fonologisk interventionsstudie inom 

ovannämnda projekt (Nakeva von Mentzer et al., 2012). Barnen var då fem, sex och sju 

år gamla. Under fyra veckor tränade de fonemdifferentiering, fonem-grafem-koppling 

och ordläsning med hjälp av programmet Graphogame (Lyytinen et al., 2007). Barnens 

fonologiska färdigheter och fonem-grafem-kännedom mättes pre- och postintervention. 

Studien visade att interventionen gav stärkt förmåga att matcha fonem-grafem. Vidare 

utvecklade de barn med svagt fonologiskt utgångsläge sin fonologiska förmåga (Nakeva 

von Mentzer et al., 2012). Till hösten 2013 planerades en uppföljning av barnen. I 

samband med detta engagerades författarna i datainsamlingen som ligger till grund för 

denna studie. I maj 2013 skickades en påannonsering ut till barnens vårdnadshavare via 

e-post. Cirka en månad före testningen skickades en skriftlig kallelse ut till 

vårdnadshavarna med information om tid och plats (se bilaga B). Vårdnadshavarna 

kontaktades sedan per telefon cirka en vecka före testtillfället för att säkerställa att de 

var införstådda med informationen i den skriftliga kallelsen. Till uppföljningen kallades 

totalt 42 barn. 25 tackade ja och kom till testning. Detta innebär ett bortfall på 40 

procent.  

 

Beskrivning av barnen i uppföljningsstudien 

Nio barn hade normal hörsel, åtta barn använde bilaterala CI, ett barn både CI och HA 

och sju barn använde HA (se tabell 1). Inklusionskriterier för barnen med HNS var att 

de skulle ha en lätt, måttlig eller grav bilateral sensorineural HNS och använda CI 

och/eller HA på heltid. De skulle tala svenska på skolan, samt inte ha någon annan 

nedsättning som utöver HNS som påverkade tal- och språkutvecklingen. Vissa barn 

med CI gick i integrerad klass med både tecken och tal medan alla barn med HA gick i 
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vanlig skola. Inklusionskriterier för referensgruppen var att de skulle ha normal hörsel 

enligt föräldrarna och tala svenska på förskolan/skolan. De skulle inte ha någon 

funktionsnedsättning som påverkade deras tal- och språkutveckling och inte ha någon 

hereditet för språkstörning eller lässvårigheter. Barnen var sedan tidigare matchade 

avseende icke-verbal intelligens och hade presterat inom normalvariationen på Ravens 

färgade matriser (Raven, 1995).  

 

Övrig referensgrupp 

Ytterligare data från 46 barn med normal hörsel samlades in för att utgöra en större 

referensgrupp. Dessa barn testades inte av författarna, utan ingick tidigare i ett 

forskningsprojekt vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings 

universitet. Där samlades de in med syfte att utgöra referensgrupp till barn med CI inom 

Wass (2009) avhandlingsarbete. Inklusionskriterierna för denna referensgrupp var att de 

inte hade några funktionshinder som påverkade deras kognitiva utveckling. Vidare 

skulle de inte ha någon känd språklig utvecklingsproblematik och skulle enligt lärare 

ligga ungefär i mittfåran gällande skolprestation.  

 

I föreliggande studie användes alltså data från sammanlagt 71 barn. 16 barn (elva 

flickor) hade HNS och 55 barn (26 flickor) med normal hörsel utgjorde referensgrupp. 

Barnen var mellan 7 och 11 år. Medianåldern i grupperna skilde sig inte åt (CI: 9:0, HA: 

8:11, NH: 8:11). 

 
Tabell 1. Deskriptiva data, barn med HNS. (År;månader). * = unilateralt CI.  

 

Barn med CI  Barn med HA 

Ålder Operationsålder Undervisning Kommunikation  Ålder HA-utprovning  

8;0 0;8 Integrerad Tal  7;6 1;3 

8;4 1;9, 2;0  Integrerad Tal  8;5 2;8 

8;10 1;2, 7;0  Hörselklass Tecken och tal  8;6 4;7 

9;0   4;7 (vä)* Hörselklass Tecken och tal  8;11 5;0 

9;0 1;10, 2;3 Integrerad Tal  9,10 1;2 

9;2 1;9 Hörselklass Tecken och tal  10;6 4;5 

9;4 1;7 Integrerad Tal  11;0 4;6 

9;10 3:2, 8;10  Integrerad Tal    

10;0 2;5 Integrerad Tal    
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3.2.2. Material  
 

Tabell 2. Beskrivning av tester i den ordning de utfördes. 

 

Sound Information Processing System (SIPS) 

SIPS är ett testbatteri som utvecklades av Wass et al. (2008) för barn mellan sex och 

tolv år med olika typer av HNS och har inspirerats av flera olika vetenskapliga 

paradigm, bland annat arbetsminnesforskning (Baddeley, 2000), 

språkstörningsforskning (Bishop 2006), och kapacitetsteorier (Just et al. 1996). Test ur 

SIPS som använts i denna studie är Nonordsrepetition, Sentence completion and recall 

och Matrismönster. 

 

Nonordsrepetition.  

Testet är utarbetat efter Reuterskiöld-Wagner et el. (2005) och avser att mäta fonologiskt 

AM. Nonord i ökande längd och svårighetsgrad spelas upp för barnet som ska upprepa 

dessa. Testet spelas in och barnens svar transkriberas sedan för analys och 

poängsättning. Testet poängsätts utifrån två perspektiv: antal korrekt återgivna hela 

nonord – percentage of words correct (PWC) samt andel korrekt återgivna konsonanter, 

Percentage of Consonants Correct (PCC). Maxpoäng på testet för hela korrekta ord är 

24 och för korrekta konsonanter 120.  
 

Sentence Completion and Recall (SCR)  

SCR avser mäta komplext AM och är utarbetat efter Towse et al. (1998). Två, tre eller 

fyra meningar där sista ordet fattas spelas upp för barnet som verbalt ska fylla i luckan 

med ett ord som passar. Barnet uppmanas sedan direkt upprepa de ord som det sagt efter 

att alla meningar i serien spelats upp. Uppgiften är att minnas så många ord som 

möjligt. Fonologisk prompting får användas och ger ½ poängs avdrag. Testet spelas in. 

Maxpoäng på testet är 18 poäng. 

 

TOWRE (Test of Word Reading Efficiency)  

TOWRE är utarbetat av Torgesen et al. och översattes till svenska 1999. Testet avser 

mäta avkodning av ord och nonord. Testet består av fyra ordlistor, två för ordläsning 

och två för nonordsläsning. Tidsgränsen per ordlista är 45 sekunder. Barnet instrueras 

att högt läsa orden så snabbt och korrekt som möjligt. Barnets läsning spelas in och 

Prövad förmåga Test Rättning 

Fonologiskt AM Nonordsrepetition  
Procent korrekta konsonanter (max 120) 

Procent korrekt återgivna nonord (max 24)  

Komplext AM Sentence Completion and Recall Antal rätt återgivna ord (max 18) 

Avkodning 
TOWRE – ord 

TOWRE - nonord 

Antal korrekt avkodade ord/nonord under 2x45 

sek. 

Läsförståelse 
Woodcock Reading Mastery 

Test 

Antal korrekta svar enligt manualen 

Antal semantiskt korrekta svar (max 68) 

Visuellt AM Matrismönster  Antal korrekt återgivna matriser (max 24) 
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poängsätts efter antal korrekt lästa ord. I föreliggande studie rättas även testet avseende 

diskrepans mellan antal lästa ord och antal korrekt avkodade ord. Bokstavssyntes krävs 

för att ett svar ska räknas som korrekt. Poäng ges alltså inte om barnet ljudar var 

bokstav för sig. Maxpoäng för ord är 208 poäng och för nonord 126 poäng. 

 

 

 

Woodcock Reading Mastery Test 

Woodcock Reading Mastery Test (Woodcock, 1987) användes för att pröva 

läsförståelse av text. Barnet läser korta meningar och stycken och uppmanas muntligen 

fylla i saknade ord.  Svårighetsgraden ökar och testet avbryts när barnet svarat fel sex 

gånger i följd. Poäng ges för korrekta svar (enligt manualen) och/eller ett semantiskt 

likvärdigt svar.  I föreliggande studie redovisas enbart semantiskt korrekta svar. Testet 

rättas även avseende antal påbörjade block. Testet delas då upp i 7 block om 10 

uppgifter vardera.  Maxpoäng är 68.  

 

Matrismönster 

Testet är utarbetat efter Della Sala et al. (1999) och avser att pröva visuospatialt AM . 

Testet består av 5x5 grå rutor i en matris. Barnet ska minnas och återge ett mönster av en till 

åtta ifyllda rutor som visas under några sekunder i matrisen. Resultatet sparas automatiskt 

på datorn. Maxpoäng på testet är 24 poäng. 
 

3.2.3. Apparatur 

De datorbaserade testerna genomfördes på en bärbar dator med skärmstorleken 15.6 

tum. Externa högtalare av märket Logitech, datormus samt mikrofon kopplades in under 

testning. Programmet Audacity version 1.2.6 användes vid ljudupptagning.  

 

3.2.4. Procedur 

Majoriteten av testningen genomfördes på Institutionen för lingvistik, Stockholms 

Universitet i ett enskilt beläget rum skyddat från störande ljud och insyn. Två av 

deltagarna testades i hemmet, och en på skolan. I största möjligaste mån försökte 

författarna säkerställa att testningen även där ägde rum utan störande inslag. Testledarna 

utförde hälften av testningarna var. Barnens förmåga att uppfatta orden från högtalarna 

prövades genom att de fick repetera två meningar från testet ”Repetition av talade 

meningar” ur SIPS. Högtalarvolymen justerades efter barnens preferenser. Alla 

deltagare följde samma testprocedur och kryssade själva för varje avklarat test. En paus 

gavs efter halva testtiden.  

 

Ytterligare tre tester prövades av författarna vid testtillfället. De analyseras inom ramen 

för forskningsprojektet Neurofysiologiska förutsättningar för hörande hos barn med 

cochleaimplantat och hörapparat (Nakeva von Mentzer et al., 2012).  

 

3.2.5. Etiska överväganden 

Informerat samtycke från samtliga vårdnadshavare fanns sedan tidigare testning och 

förnyades på plats (bilaga C). Samtliga deltagare är avidentifierade för att säkerställa 

anonymitet. Kodlistor förvaras endast tillgängliga för de ansvariga i projektet. Barnen 

och vårdnadshavare informerades om att de när som helst under studiens pågående 

kunde avbryta sin medverkan utan att uppge orsak. Barnen fick en paus och erbjöds 
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mellanmål i samband med testning. Studiens etikansökan har godkänts av Institutional 

Review Board, Logopedprogrammet, Uppsala universitet. 

 

Rådata från studien är endast tillgängliga för testledarna och berörda forskare i 

forskningsprojektet Neurofysiologiska förutsättningar för hörande hos barn med 

cochleaimplantat och hörapparat (Nakeva von Mentzer et al. 2013). Data kommer att 

användas för vetenskapliga studier inom projektet.  Ljudinspelningar, resultat samt 

kodlistor förvaras inlåsta hos doktoranden inom projektet. Efter avslutad projekttid 

överlämnas allt material till ett datarum på Institutionen för handikappvetenskap, 

Linköpings universitet.  

 

3.2.6. Analysmetod och statistik 

Vid rättning och analys av testerna användes samma procedur som för huvudstudien 

(Nakeva von Mentzer et al., 2013) och tidigare studier (Wass, 2009).  Smirnoff 

Kolmogorov-test användes för att kontrollera hur data var fördelade. Vid analys av 

normalfördelad data användes parametriska tester: envägs oberoende variansanalys 

ANOVA med post-hoctest Tukey för gruppjämförelser och Pearsons r för 

korrelationsberäkningar. Data som inte var normalfördelad var från testerna 

nonordsrepetition (PCC), SCR och matrismönster. Vid analys av dessa användes icke 

parametriska tester: Kruskal-Wallis och Mann-U-Whitney för gruppjämförelser och 

Spearmans (rs) för korrelationsberäkningar. 

 

3.2.7. Interbedömarreliabilitet 

Interbedömarreliabilitet (IBR) kontrollerades på 24 % (resultat från fyra deltagare) av 

det insamlade materialet på testerna TOWRE (antal korrekt avkodade ord och nonord) 

samt nonordsrepetition (procent korrekt återgivna nonord samt procent korrekt 

återgivna konsonanter). IBR mellan testledarna kontrollerades med Pearsons r. IBR 

testledarna emellan uppgick till minst r = .963, p < .01) undantaget nonordsrepetition 

(PCC) där r = 848, p < .05. På resultaten från Woodcock gjordes ingen IBR. Båda 

testledarna tittade dock på alla svar och var överens om bedömningarna.  

 

Då vi inte kunde säkerställa IBR för nonordsrepetition (PCC) mellan de NH 

referensbarnen i den tidigare studien av Wass (2009) och vårt eget stickprov valde vi att 

enbart jämföra resultat på procent korrekta nonord (PWC) och antal korrekt lästa ord 

och nonord (TOWRE).  
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4. Resultat 

Först presenteras deskriptiva data och gruppjämförelser för läsförmåga respektive AM. 

Sedan redogörs för korrelationer mellan aspekter av läsförmåga och AM i de olika 

grupperna.   

 

 

4.1. Deskriptiva data och gruppjämförelser 

4.1.1. Läsförmåga: avkodning och läsförståelse 

I studiens första frågeställning undrade vi om det fanns skillnader mellan barn med NH 

och barn med CI eller HA gällande läsförmåga. I tabell 3 redovisas resultat avseende 

ordavkodning, nonordsavkodning samt läsförståelse för respektive grupp. 

 
Tabell 3. Resultat från test av läsning: TOWRE (avkodning) och Woodcock (läsförståelse). CI (n=9), HA (n=6) och 
NH (n=55). 

1
n=9. 

 CI HA NH  

Område M R SD M R SD M R SD Sig. 

Avkodning Ord  
(max 208) 

110 61-152 29,37 109 68-128 22,85 92 36-146 29,05 0.111 

Avkodning Nonord 
(max 126) 

65 25-100 27,47 59 42-74 10,84 57 10-103 20,80 0,643 

Läsförståelse 26 10-35 9,42 30 23-36 4,72 32
1
 19-43

1
 8,99

1
 0,277 

 

Avkodning 

Inga signifikanta skillnader fanns mellan grupperna. Visuell inspektion visade dock att 

barnen med CI hade det högsta medelvärdet för både ordavkodning och 

nonordsavkodning. De uppvisade likaså den största spridningen.  Barnen med HA hade 

lägst spridning. Barnen med NH uppvisade det lägsta medelvärdet på 

nonordsavkodning. Inga signifikanta skillnader fanns heller avseende diskrepans mellan 

antal lästa ord/nonord och antal korrekt avkodade ord/nonord. I figur 1 och 2 redovisas 

visuellt fördelningen av resultat hos grupperna uppdelade i åldersgrupper. Ett 

extremvärde (0) plockades bort i båda tabellerna. Värdet förklaras av otillräcklig 

läsförmåga. Den yngsta gruppen har större ålderspann pga. få deltagare med HNS i 

åldern 7;0 – 8;11.  
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Figur 1. Towre Ord, resultat uppdelat i åldersgrupper.  

 

 
Figur 2. Towre Nonord, resultat uppdelat i åldersgrupper.  

 

 

Läsförståelse 

Inga signifikanta medelvärdesskillnader observerades mellan grupperna gällande antal 

muntligen ifyllda ord. Visuell inspektion visade dock att barnen med CI hade det lägsta 

medelvärdet och tillsammans med barnen med NH den största spridningen. I en mer 

detaljerad analys av Woodcocks blockindelning fanns en signifikant 

medelvärdesskillnad mellan HA (n = 6) och NH (n = 7) i block fyra (F3,63 = 3,830,  
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p < .05). NH presterade bättre än HA.   

 

 

 

Inga signifikanta skillnader mellan grupperna fanns gällande antal påbörjade block i 

Woodcock (se figur 3). Visuell inspektion visade dock att två NH barn påbörjade block 

sex, medan barnen med HNS påbörjade högst fem block.  

 

 

 
Figur 3. Woodcock - påbörjade block (medelvärde). 

 

 

 

4.1.2. Arbetsminne 

I studiens första frågeställning undrade vi också om det fanns skillnader mellan 

referensgruppen och barnen med CI/barnen med HA gällande fonologiskt, komplext 

och visuellt AM. I tabell 4 redovisas respektive grupps prestation på AM-test.  

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Antal påbörjade block  

Barn med CI

Barn med HA

Normalhörande barn

 

Exempel på meningar i block 4 i Woodcock (rätt svar enligt manualen inom parentes): 

 

Många djur lever i vattnet hela tiden. Några …. (djur) lever i vattnet bara delar av tiden. 

 

Varje dag täljde Midas sitt guld. Var dag efter att han hade…..(gjort) det, önskade han sig mer. 

 

När delfinen simmar snabbt, böjer den ryggen i en båge när den lämnar vattenytan. Den kan nå 

en höjd av två gånger sin egen längd innan den träffar ….(vattenytan) igen.  

 



  

 

18 

Tabell 4. Resultat från test av aspekter av AM. CI (n = 9), HA (n = 7) och NH (n = 55). Vid de fall då signifikanta 
medelvärdesskillnader finns redovisas den aktuella signifikansnivån (Sig.) 

1
n = 9. 

  CI   HA   NH   

Område M R SD M R SD M R SD Sig. 

Komplext AM (max 18) 9,7 4-16 3,94 13,2 11-14,5 1,25 12,0 6-16 2,44 .068 

Fonologiskt AM (PCC) 48 13-80 22,84 74 61-84 8,10 88
1
 84-98

1
 4,10

1
 .000 

Fonologiskt AM (PWC) 6 0-25 9,14 23 4-46 14,25 57 21-96 14,48  .000 

Visuellt AM (max 24) 13 9-19 3,50 15 8-19 4,41 13
1
 10-18

1
 3,16

1
 .403 

 

Komplext AM 

Kruskal-Wallis visade inga signifikanta medelvärdesskillnader mellan grupperna. 

Visuell inspektion visade likvärdiga resultat hos barn med HA och barn med NH medan 

barn med CI hade ett lägre medelvärde. De uppvisade också stor heterogenitet i 

resultaten (spridningsvidd = 4-16).  Även NH-gruppen hade stor spridning i resultat, 

medan barnen med HA hade en jämnare profil. 

 

Fonologiskt AM 

ANOVA visade signifikanta medelvärdesskillnader (F7, 77 = 60,320, p < .001), η2 = 0,64 

på nonordsrepetition (PWC). Post hoc test Tukey visade att skillnaderna var signifikanta 

mellan alla grupper. Barnen med CI fick lägst medelvärde, därefter kom barnen med 

HA. Barnen med NH fick högst medelvärde. Analys med Kruskal-Wallis gjordes på 

nonordsrepetition (PCC). Även här var medelvärdesskillnaderna signifikanta (p < .05) 

Mann Whitney U-test visade att signifikanta medelvärdesskillnader fanns mellan alla 

gruppresultat. Barnen med CI presterade sämre än både barnen med HA och barnen 

med NH. Barnen med HA presterade sämre än barnen med NH. Stor spridning förekom 

hos barnen med CI i resultatet för nonordsrepetition (PCC). Vid analys av andel 

korrekta helord (PWC), var spridningsvidden mindre. För barn med CI fanns individer 

som fick noll poäng i nonordsrepetition (PWC), vilket inte förekom i de andra 

grupperna. Barnen med HA hade större spridning för nonordsrepetition (PWC) än 

nonordsrepetition (PCC). Barnen med HA hade högre resultat än barnen med CI i båda 

aspekterna av nonordsrepetition. Barnen med NH (n = 9) uppvisade en jämn profil i 

resultatet för nonordsrepetition (PCC) (sd = 4,10). Den sammansatta gruppen med barn 

med NH (n = 55) hade dock stor spridning (14-48) vid analys av nonordsrepetition 

(PWC).  

 

Visuellt AM 

Inga signifikanta medelvärdesskillnader fanns mellan någon av grupperna. Enligt 

visuell inspektion uppvisade barnen med HA det högsta medelvärdet för testet med 

matrismönster. Grupperna uppvisade jämbördiga resultat både avseende medelvärde 

och spridningsvidd.  

 

4.2. Korrelationer 

4.2.1. Samvariation mellan arbetsminne och läsförmåga 

Den andra frågeställningen handlade om hur olika komponenter av AM samvarierar 

med läsförmåga i de olika grupperna. Dessa förhållanden räknades ut med Spearmans rs 
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och Pearsons r. I tabell 5 redovisas korrelationer mellan de undersöka aspekterna av 

AM och läsförmåga.  

 
Tabell 5. Korrelationer mellan olika aspekter av AM och läsförmåga för barnen med CI respektive HA samt 

NH barn. 1n = 9, * = p < .05, ** = p < .01. 

 

Avkodning Ord 
 

Avkodning Nonord 
 

Läsförståelse 

CI HA NH 
 

CI HA NH 
 

CI HA NH 

Fonologiskt AM 
(PCC) 

.800** - .290 .340*
1  

.767* . 200 .332*
1  

.814** . 522 - .008
1 

Fonologiskt AM 
(PWC) 

.547 - .310 .309* 
 

.511 - .034 .417** 
 

.464 .629 .341
1 

Visuellt AM .579 . 716 - .187
1  

.468 .677 .282
1  

.294 .746 .707
1
* 

Komplext AM .866** . 603 .228 
 

.908** . 667 .278* 
 

.778* .029 .911
1
**

 

 

 

För barnen med CI konstaterades stark positiv korrelation mellan komplext AM och alla 

aspekter av läsning (minst rs = .778, p < .05).  Läsförmåga korrelerade även starkt med 

fonologiskt AM vid nonordsrepetition (PCC) (minst r = .767, p < .05). Detta betyder att 

ju bättre barnen var på att repetera nonord, desto bättre var de på att läsa ord och förstå 

meningar och texter. De som hade svårigheter att repetera nonord presterade lågt inom 

alla läsaspekterna. Inga signifikanta korrelationer fanns mellan visuellt AM och 

läsförmåga.  

 

Hos barnen med HA fanns inga signifikanta korrelationer mellan AM och läsförmåga. 

Däremot var korrelationen mellan visuellt AM och läsförståelse nära signifikansnivån 

(rs = .746, p < .088). 

 

För barnen med NH konstaterades stark positiv korrelation mellan komplext AM och 

läsförståelse (rs = .911, n = 9, p < .01). Svag positiv korrelation observerades mellan 

komplext AM och avkodning av nonord (rs = .278, n = 55, p < .05). Vidare fanns stark 

positiv korrelation mellan visuellt AM och läsförståelse (rs = .707, n = 9, p < .05). 

Fonologiskt AM (PWC) korrelerade signifikant med både avkodning av ord (r = .309,  

n = 55, p < .05) och avkodning av nonord (r = .417, n = 55, p < .01). Liknande 

korrelationer fanns mellan fonologiskt AM (PCC) (n = 9) och avkodning av ord och 

nonord. 

 

4.2.2. Demografiska faktorer 

Korrelation mellan demografiska faktorer och läs- och minnesförmåga undersöktes med 

Pearsons r. För barnen med CI fanns ingen signifikant korrelation mellan måtten för 

läsförmåga respektive AM och faktorer som duration CI och operationsålder. Däremot 

korrelerar ålder med alla undersökta aspekter av läsförmåga och AM (p < .05) förutom 

nonordsrepetition (PCC). Ingen signifikant korrelation fanns mellan duration HA 

respektive ålder för insättning av HA och de undersökta aspekterna av AM och 

läsförmåga. Ålder korrelerade endast med ordavkodning hos barnen med HA (p < .05).  
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5. Diskussion 

5.1. Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen följer studiens frågeställningar. Även demografiska faktorer tas 

upp och diskuteras.  

 

5.1.1. Skillnader mellan barn med normal hörsel och barn med CI respektive HA 
gällande avkodning och läsförståelse 

 

Avkodning 

Både barnen med hörapparat och barnen med CI hade högre medelvärde än 

referensgruppen på nonordsavkodning enligt visuell inspektion. Ett väntat resultat var 

att de normalhörande barnen skulle prestera bättre på detta, med tanke på att fonologiskt 

krävande uppgifter har visats vara svårare för barn med hörselnedsättning och särskilt 

för barn med CI (Burkholder & Pisoni, 2003, Nakeva von Mentzer et al., 2013). 

Diskrepans mellan korrekt avkodade ord och totala antalet lästa ord undersöktes för att 

se om olika strategier kunde upptäckas i de olika grupperna. Inte heller här fanns 

signifikanta skillnader, vilket tyder på att ingen av grupperna kompenserade eventuella 

svårigheter med att läsa fort och odistinkt.  

 

Läsförståelse 

I block fyra i läsförståelsetestet fanns signifikant skillnad mellan barnen med hörapparat 

och barnen med normal hörsel. Barnen med hörapparat fick lägre poäng i blocket än de 

normalhörande, vilket indikerar att det kan finnas små specifika skillnader i barnens 

läsförmåga. Något som också styrker detta kan vara att de som påbörjade flest block var 

barn med normal hörsel. Skillnaderna gällande påbörjade block var dock små och inte 

signifikanta och därför kan inga definitiva slutsatser dras. I testets helhet fanns heller 

inga signifikanta skillnader mellan gruppernas resultat, vilket tyder på likvärdig 

läsförståelse för barn med normal hörsel och barn med hörselnedsättning.  

 

 

 

Sammanfattning 

De jämnbördiga medelvärdena avseende läsförmåga bekräftar vad tidigare forskning 

visat, dvs. att barn med CI tenderar att ha en likvärdig läsutveckling som normalhörande 

barn (Lyxell et al., 2008; Geers, 2003). I studien fanns även en stor spridningsvidd i hos 

barnen med CI. Många studier har visat att barn med CI är en heterogen grupp (Dillon 

et al., 2004, Lyxell et al., 2008), vilket föreliggande studie alltså styrker. Den jämna 

profilen hos barnen med hörapparat är dock förvånande utifrån tidigare forskning, som 

säger att det finns en heterogenitet även i denna grupp (Borg et al., 2005). Resultaten i 

denna studie kan ha påverkats av det låga deltagarantalet. De likvärdiga resultaten 

mellan grupperna är goda nyheter för barnen med hörselnedsättning då resultaten kan 

betyda att förmågan att lyssna har utvecklats med stigande ålder och att läsutvecklingen 

har kommit ikapp de normalhörande.  
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5.1.2. Skillnader gällande arbetsminne och samvariation mellan arbetsminne och 
läsförmåga 

 

En frågeställning var om det finns skillnader mellan referensgruppen och barnen med 

CI/hörapparat gällande fonologiskt, komplext och visuellt arbetsminne. 

Den andra frågeställningen handlade om att undersöka om och isåfall hur olika 

komponenter av arbetsminne samvarierar med läsning hos barn i de olika grupperna. 

Vidare frågade vi oss om det går att se skillnader i vilka kognitiva strategier barn i de 

olika grupperna använder vid läsning. 

 

Barn med CI 

Denna studie bekräftar att fonologiskt arbetsminne är en särskilt utsatt del av 

arbetsminnet hos barn med CI. Medelvärdesskillnaderna mot de andra grupperna var 

stora. Barnen med CI hade också en mycket stor spridning i resultat vid rättning av 

andel korrekta konsonanter, vilket avspeglar den heterogenitet som forskning visat finns 

i gruppen (Dillon et al., 2004; Lyxell et al., 2008). Vid rättning av andel korrekta ord, 

var spridningen inte lika stor. Detta kan bero på att denna typ av rättning är ytligare.   

 

Utifrån tidigare forskning (Wass et al., 2008; Burkholder & Pisoni, 2003) hade det varit 

väntat att barnen med CI skulle prestera lägre än de andra grupperna avseende komplext 

arbetsminne. Även om skillnaderna inte var signifikanta kunde vi ändå se att barnen 

med CI hade ett lägre resultat och större spridning. Flera faktorer kan spela in för 

resultatet av Sentence Completion and Recall. Barnen måste hinna säga ordet innan den 

inspelade rösten börjar med nästa mening. Detta klarade de flesta, men barnen med CI 

var de som oftast inte hann säga ordet. Denna observation kan kopplas till forskning 

som visat en fördröjd eller annorlunda ordmobilisering hos barn med CI (Nakeva von 

Mentzer et al., 2013; Pisoni & Cleary, 2003). Uppgiften innehåller en fonologisk 

arbetsminneskomponent (att hålla ord i minnet under en kort tid) vilket bör ha försvårat 

för CI-gruppen.  

 

Eftersom matrismönster är en rent visuell uppgift och inte kräver fonologiska processer, 

var det väntat att barnen med CI skulle prestera likvärdigt med de normalhörande 

barnen (Wass et al., 2008), vilket de också gjorde. 

 

Komplext arbetsminne samvarierade starkt med alla aspekter av läsning. Ju bättre 

komplext arbetsminne barnen hade, desto bättre läste de. Samma positiva korrelation 

fanns gällande fonologiskt arbetsminne. Det är tidigare visat att barn med CI använder 

sig av fonologisk förmåga vid läsning (Dillon & Pisoni, 2004). Föreliggande studies 

resultat tyder på att barn med CI verkar ta sig an läsning ungefär på samma sätt som 

barn med normal hörsel gör (Alloway et al, 2005, Wang & Gathercole, 2013). Det har 

dock föreslagits att barn med CI använder sig av ortografisk läsning i högre grad än 

normalhörande och att detta skulle förklara den goda avkodningsförmågan (Lyxell et 

al., 2008). I denna studie fanns ingen korrelation mellan visuellt arbetsminne och 

läsförmåga hos barnen med CI. Emellertid var visuellt arbetsminne den enda aspekten 

av arbetsminne som barnen med CI presterade lika bra på som barnen med normal 

hörsel. 

 

Barn med hörapparat  

Barnen med hörapparat presterade signifikant bättre än barnen med CI på fonologiskt 

arbetsminne, men lägre än de normalhörande barnen. Det är svårt att dra slutsatser 
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utifrån resultatet, eftersom vi inte vet barnens hörselnivå i de olika grupperna. Barnen 

med hörapparat torde dock ha en högre hörålder än barnen med CI, vilket skulle 

innebära en mer utvecklad fonologi. Resultatet var också väntat utifrån tidigare 

forskning (Nakeva von Mentzer et al., 2013). Resultaten skilde sig dock något beroende 

på vilken rättning av nonordsrepetition som användes. Medelvärdesskillnaderna mot 

barnen med normal hörsel var signifikanta både vid PWC och PCC. Visuell inspektion 

visade på större skillnad vid PWC. Detta är förvånande utifrån kunskaper om 

taluppfattning hos barn med hörselnedsättning. Enligt forskning är konsonanter svårare 

än att uppfatta än vokaler (Stelmachowicz et al, 2004) och därför borde resultatet varit 

det omvända. Här ska påpekas att antalet normalhörande deltagare var större vid PWC 

(n=55) än vid PCC (n=9) då data från alla deltagare inte kunde användas på grund av 

IBR, se 3.2.6, vilket kan ha påverkat resultatet. Andel korrekta vokaler räknades inte ut, 

men det hade varit intressant att se om det fanns någon skillnad där.  

 

En korrelation nära signifikansnivån fanns mellan visuellt arbetsminne och 

läsförståelse. Detta resultat stämmer överens med tidigare forskning gällande barn med 

normal hörsel (Swanson & Berninger, 1995). Att det inte fanns några signifikanta 

korrelationer mellan arbetsminne och läsförmåga hos barnen med hörapparat kan bero 

på ett litet urval (n=6). Det kan även vara så att barn med hörapparat är en ännu mer 

heterogen grupp än barn med CI gällande hörförmåga. Om hörförmåga till viss del 

bestämmer vilken typ arbetsminne barn förlitar sig på vid läsning, är det inte konstigt att 

vi inte ser några starka samband i gruppen i helhet.  

 

Barn med normal hörsel 

Barnen med normal hörsel hade större spridning vid nonordsrepetition PWC än vid 

PCC. Resultatet kan ha påverkats av att deltagarna var färre vid PCC än PWC. Ett 

väntat resultat utifrån tidigare forskning hade varit ett starkare samband mellan 

fonologiskt arbetsminne och läsförmåga (Alloway et al., 2005; Wang & Gathercole, 

2013). Det var bara hos barnen med normal hörsel som visuellt arbetsminne korrelerade 

signifikant med en aspekt av läsförmåga. Utifrån tidigare forskning var denna 

korrelation inte förvånande (Swanson & Berninger, 1995). Att komplext arbetsminne 

korrelerade starkt med läsförståelse är inte heller oväntat, eftersom läsning på menings- 

och textnivå kräver simultan kvarhållning och processande av information (Lundberg, 

2002). 

 

 

 

Sammanfattning  

Sambanden mellan AM och läsförmåga liknar delvis varandra hos barnen med CI och 

barnen med normal hörsel. För barnen med CI fanns oftare starkare samband. 

Läsförståelse korrelerade med fonologiskt arbetsminne endast hos barnen med CI. Det 

är intressant att strategierna verkar skilja sig åt beroende på vilken aspekt av läsning 

som gäller. Resultaten betyder att barnen med CI tycks använda sig av fonologiskt 

arbetsminne både vid ordavkodning, nonordsavkodning och läsförståelse. Däremot 

verkar barnen med normal hörsel inte förlita sig på fonologiskt arbetsminne i lika hög 

grad. Eftersom det inte fanns några signifikanta skillnader i läsförmåga mellan 

grupperna ser det alltså ut som att barnen med CI har fått en läsutveckling jämförbar 

med sina normalhörande jämnåriga. Dock verkar de använda sitt fonologiska 

arbetsminne mer. Detta skulle kunna bero på att barnen med CI från början har varit 
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försenade i sin fonologi- och läsutveckling, men att de nu kommit ifatt till viss del och 

att eventuella skillnader inte märks i läsresultaten.  

 

Barnen med CI var den enda gruppen utan positiva samband mellan visuellt AM och 

läsförmåga (även om korrelationen inte var signifikant i HA-gruppen). Här ser vi alltså 

en möjlig skillnad i hur barn med CI tar sig an läsning jämfört med NH jämnåriga. 

Studiens resultat visar alltså att barnen med CI inte använder sig av kompensatorisk 

strategi i form av visuellt arbetsminne i läsning. Det kan dock inte uteslutas att barnen 

med CI använder sig av andra strategier som inte synliggjorts i denna studie.  

 

Att barnen med hörapparat inte visade några signifikanta samband mellan arbetsminne 

och läsförmåga, kan bero på det låga deltagarantalet. Det är ändå intressant att barnen i 

CI-gruppen (som bara var tre personer fler än barnen med hörapparat) uppvisar så starka 

samband, medan barnen med hörapparat inte gör det. Det kan tänkas att hörförmåga 

spelar in här. Kanske får barnen med CI en hörselnivå som bättre gör olika lässtrategier 

möjliga. Kriterierna för att få hörapparat respektive CI är olika, men kanhända blir det 

ändå en diskrepans när hörhjälpmedlen används. Eftersom vi inte har tillgång till några 

hörselresultat, kan vi bara spekulera i detta.  

 

5.1.3. Demografiska faktorer 

Som tidigare nämnts finns troligen individuella skillnader i hörförmåga hos barnen med 

CI.  Dessa barn har också fått många vård- och utbildningsinsatser under sina liv. 

Insatserna kan skilja sig i mängd, typ och kvalitet vilket innebär att barnen har blivit 

hjälpta i olika grad. Varken ålder vid operation eller antalet månader barnet haft 

implantat (duration CI) korrelerade med läsning eller arbetsminne hos barnen med CI. 

Det kan vara så att barnen har kommit upp i en så hög ålder i denna studie att skillnader 

som fanns i ung ålder och tätt efter operation inte längre visar sig lika tydligt i 

resultaten. Om så är fallet är detta en god nyhet för barnen med CI som deltagit, 

eftersom det tyder på att det är möjligt för dem att komma ikapp.   

 

Ett intressant resultat är att duration för CI inte korrelerar med läsförmåga, vilket 

betyder att de barn som haft CI längst inte nödvändigtvis presterar bättre.  Det är viktigt 

att påpeka, i samband med detta resultat, att barnen i studien inte hade lika 

hörförutsättningar från början. Det är okänt hur hörförmågan var före operation. 

Troligen har de barn som opererats sent inte varit helt döva sen födseln, utan haft en 

nedsatt hörsel och kanske haft hörapparat. Då forskning har visat att lite auditiv input 

gör stor skillnad för språkets utveckling i jämförelse med ingen input (Cole & Flexer, 

2011) är hörförmågan viktig att ta i beaktning. Att ålder korrelerar med läsförmåga 

förvånar inte då läsning generellt tenderar att bli bättre ju mer läsundervisning man får. 

 

Vi tittade närmare på ett resultat avseende nonordsavkodning, där två barn med CI 

presterar lägre än resten av sin åldersgrupp (se figur 4). Båda barnen gick i hörselklass. 

Ett av barnen var 1;9 vid operation, vilket inte kan anses som senare än de andra barnen. 

Det andra barnet opererades med CI så sent som vid 4;7 års ålder och hade dessutom 

bara CI unilateralt. Barnet hade hörapparat på andra örat och hade förmodligen inte 

tillräcklig hörsel på det örat. Även om inga signifikanta korrelationer fanns mellan 

testresultat och bakgrundsfaktorer kan det inte uteslutas att det för just detta barn finns 

ett samband.  
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För barnen med hörapparat korrelerar endast ordavkodning med ålder. Sambandet 

mellan läsförståelse och ålder som fanns för de andra grupperna finns inte för barnen 

med hörapparat, vilket är förvånande. Resultatet kan bero på att deltagarna är få.  

 

5.2. Metoddiskussion 

Här redovisas funderingar kring deltagare, test och procedur som uppkom under 

studiens gång. 

 

5.2.1. Deltagare 

De 25 barn som författarna testade ingick för 2-3 år sedan i en interventionsstudie 

(Nakeva von Mentzer et al., 2012). Interventionen gav goda resultat avseende några 

grundläggande förmågor knutna till läsutveckling. Hur detta, ur ett långtidsperspektiv, 

har påverkat de barn som ingick var inte syftet i denna studie, även om datainsamlingen 

var en del av en uppföljningsstudie. Generaliserbarheten hos resultaten i föreliggande 

studie påverkas dock i och med att barnen tidigare deltagit i en interventionsstudie.   

 

Det var få deltagare i varje grupp vilket gör att resultaten är svåra att generalisera. Hos 

barnen med hörapparat, där det bara var sex deltagare som genomförde alla testerna, 

torde resultaten vara tydligt påverkade av bara en eller två personers enskilda 

prestationer. Resultaten för de små grupperna bör främst ses som indikativa. En annan 

aspekt som bör tas upp är vilka deltagare som tog sig tid och var med i studien. För de 

barn som kallades till testning av författarna fanns ett bortfall på 40 procent. De 

vanligaste anledningarna som föräldrarna ofta angav till att inte kom var tidsbrist och 

sjukdom hos barnet. En risk när det gäller bortfall i en studie är elite bias (Krosnick, 

2011), vilket innebär risk att de som kommer till testning är de som det går bäst för. Det 

kan till exempel vara de med föräldrar som prioriterar språklig utveckling och att träna 

och jobba med språket hemma.  

 

Det hade varit önskvärt med ett hörseltest för alla deltagare innan testning genomfördes. 

Hörseltest hos audiolog var planerat inom forskningsprojektet men hanns inte med 

under studiens utsatta tid. Då höråldern eller grad av hörselnedsättningen inte är känd 

för varje enskild deltagare kan inte den aspekten tas med i analys.  

 

Vid läsförståelse- och avkodningstest utgås det ifrån att deltagarna har normal läs- och 

skrivutveckling. Författarna vet inte om det i vissa fall föreligger läs- och 

skrivsvårighet. Om så är fallet kan detta kan ge lägre resultat som inte är kopplat till 

barnets hörselnedsättning. Detta gäller även de normalhörande barnen, vars resultat dras 

ner om svårigheter föreligger. Lästesterna är inte normerade för barn med normal hörsel 

varför jämförelse mellan normering och våra resultat inte kunde göras. 

 

Ett av barnen med hörapparat (7;6) genomförde inte lästesterna då det inte kunde läsa på 

den nivå som krävdes. Med tanke på barnets låga ålder är det svårt att veta om läsnivån 

beror på att det ännu inte ta till sig undervisningen eller om inlärningssvårigheter 

föreligger.   

 

5.2.2. Tester och rättning  

Vid testet Woodcock (läsförståelse) kan andra faktorer än läsförståelsen ha spelat in. En 

faktor bör vara barnets ordförråd, vilket i sin tur kan påverkas av kommunikation och 

läsvanor i hemmet. Författarna hade ingen information om deltagarnas generella 
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språkliga nivå eller om eventuell flerspråkighet i hemmet. En förälder uppgav att barnet 

pratade mycket engelska hemma och att det troligen inte förstod många av de svenska 

orden i testet. Om testet däremot hade genomförts på engelska hade barnet förstått mer 

enligt föräldern. Testet Woodcocks reliabilitet kan också diskuteras. Vilka ord och 

fraser barnet har lärt sig och förstår är beroende av miljön omkring barnet. Vid 

omtestning med samma svårighetsgrad men andra fraser skulle troligen barnet inte få 

samma resultat. Många barn gav samma (semantiskt korrekta) svar, som enligt 

manualen inte gav poäng. Beslut togs att analysera resultaten utifrån den semantiska 

rättningen efter diskussion med handledare.  Författarna ansåg att rättning utifrån facit 

var för strikt då det kräver kunskap om vissa exakta ord och uttryck. 

 

Både nonordsrepetition (fonologiskt arbetsminne) och Towre (avkodning) inkluderar 

deltagarens taltydlighet som faktor. Detta kan uppfattas som orättvist för barnen med CI 

och hörapparat, då barn med hörselnedsättning generellt har lägre talförståelighet 

beroende på att de missar viktiga akustiska och fonologiska ledtrådar i talet (Niparko et. 

al, 2010). Kanske får de på grund av talförståeligheten fler felsvar trots korrekt avkodat 

ord eller rätt uppfattat nonord. Det går heller inte att veta om barnet inte hör eller om det 

är ljudproduktionen som är bristfällig. Ett barn som kan uppfatta de flesta ljud kan inte 

alltid producera dem. Frågan är om testet mäter ljudproduktion och artikulation i större 

grad än ljuduppfattning och fonologiskt arbetsminne. 

 

IBR kunde inte kontrolleras på testresultat för extra referensgruppsdeltagare från Wass 

(2009), då rådata inte fanns tillgänglig. Detta är en stor brist i studien då de olika 

bedömarna kan ha rättat utifrån olika mått/standarder, vilket kan ha påverkat resultatet. 

Påverkan gäller främst avkodning samt nonordsrepetition där risken för subjektivitet i 

rättning är störst. På grund av detta togs de extra referensgruppsdeltagarnas resultat från 

nonordsrepetition (PCC) bort inför statistiska analyser. Avkodning ansågs mindre 

känsligt för subjektivitet och togs med i analyserna.  

 

5.2.3. Testsituation  

Att testas på det utförda sättet är en speciell och ovanlig situation för de flesta barn. 

Många av deltagarna i referensgruppen uppgav att det var spännande och roligt att 

genomföra testningen. Barn i CI-gruppen, och till viss mån även barn med hörapparat, 

är vana vid att undersökas och testas då detta sker ofta och på rutin för barn med 

hörselnedsättning. Diskussion kan föras om och i så fall hur detta kan ha påverkat 

resultaten. Barn som är vana vid testningar kan ha presterat likvärdigt med hur de 

brukar prestera i vardagliga situationer, medan ovana barn kan ha blivit nervösa eller 

ofokuserade. Det kan också vara så att barnen med hörselnedsättning är trötta på att 

testas och därför inte gör sitt bästa. 

 

Barnen upplevdes bli uttröttade av testet i läsförståelse. De flesta frågade hur långt det 

var kvar och om de skulle läsa alla texter i testmappen. Uttröttning kan ha påverkat 

resultatet på så vis att koncentrationen sjönk och det blev fler felsvar. Om barnet uppgav 

att det inte kunde eller förstod gavs instruktionen att de kunde hoppa över den texten. 

Denna tilläggsinformation kan ha påverkat barnen genom att de då visste att de inte 

behövde läsa och förstå alla texter och kanske slutade försöka lika mycket. Vid dessa 

tillfällen väcktes oro att resultaten inte speglade barnets förmåga.  

 

Författarna försökte i största möjliga mån se till att barnen fick samma instruktioner 

upplästa. Deltagarna kan dock ha fått höra olika tillägg till de standardiserade 
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instruktionerna från författarna. Om extra förklaring behövdes gavs denna utan att ge 

någon ledtråd/hjälp till testet. Vid TOWRE upplevdes barnen sig an uppgiften på olika 

sätt. Instruktionerna löd ”läs så fort och så bra du kan”. Vissa barn tog fast på hastighet 

och andra på korrekthet. För framtida testning med TOWRE rekommenderas utökade 

instruktioner för att klargöra att båda aspekterna är lika viktiga.  

 

5.3. Förslag till framtida forskning 

För framtida projekt inom detta område föreslås ett större urval, både gällande barn med 

HA och CI. Det är också viktigt att hos dessa barn tydligare urskilja vad som är 

uttalssvårigheter och vad som beror på svårigheter att uppfatta auditiv input. Vidare 

skulle det vara intressant att undersöka skillnader mellan impressiv och expressiv 

fonologisk förmåga, dels jämföra förmågorna emellan hos barn med olika typ av HNS, 

dels undersöka skillnader i förmågorna hos ett och samma barn.  

 

5.4. Slutsatser  

Studiens resultat tyder på att barn med CI och hörapparat kan uppnå samma nivå i 

läsutvecklingen som deras normalhörande jämnåriga. Vidare indikerar resultaten att 

barn med CI i åldern 8-10 år tar sig an läsning på liknande sätt som normalhörande, 

trots att de presterar signifikant lägre på fonologiskt arbetsminne. Studiens resultat tyder 

inte på att barn med CI använder visuellt minne som kompensatorisk strategi i sin 

läsning. Inga slutsatser kan dras angående lässtrategier hos barn med hörapparat. 

Resultaten tyder på att barn med hörselnedsättning kan nå samma nivå gällande visuellt 

och komplext arbetsminne, men inte fonologiskt arbetsminne.  
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7. Bilagor 

Bilaga A: Samtycke till deltagande i pilotstudie 

Bilaga B: Kallelsebrev till föräldrar 

Bilaga C: Samtycke till deltagande i studien ”Neurofysiologiska förutsättningar för 

hörande, kognitiva förmågor och läsutveckling hos hörselskadade och döva barn med 

hörapparat och CI” 

 

 

 

 



[Bilaga A] Uppsala, februari 2013

Till vårdnadshavare för skolbarn

Hej,

Vi heter Karin Pfändtner och Sonia Wallfelt och studerar termin 7 på logopedprogrammet vid

Uppsala universitet. Under hösten kommer vi skriva vår magisteruppsats som kommer handla om

barn med hörselnedsättning och deras språkutveckling. Inför testningen av dessa barn söker vi nu

normalhörande barn i åk 1 eller åk 2 för en pilotstudie. Resultaten av dessa testningar kommer inte

lagras eller inte vara med i magisteruppsatsen men är mycket viktiga för att testförfarandet ska bli

tillförlitligt.

Testningen tar ca 1 h per barn och innebär att barnet får utföra uppgifter som testar språkliga

förmågor och minne. De test vi använder är inte svåra för barnen och upplevs av de flesta som roliga.

Testningen kommer utföras på skolan under v 17 (22-26 april).

Som tack för medverkan i pilotstudien får ert barn möjlighet att i hemmet använda ett datorprogram

för träning av läsning, vilket är utvecklat för forskning och inte finns ute i handeln.

Om ni har frågor är ni välkomna att ta kontakt med oss:

Karin Pfändtner: tel. xxxx, e-mail: xxxx@student.uu.se

Sonia Wallfelt: tel. xxxx, e-mail: xxxx@student.uu.se

Handledare Cecilia von Mentzer, tel. xxxx

Med vänliga hälsningar,

Karin Pfändtner och Sonia Wallfelt



[Bilaga A] Uppsala, februari 2013

Angående deltagande i pilottestning inför magisteruppsats i logopedi:

Sätt kryss i lämpliga rutor:

□ Jag/vi ger härmed mitt/vårt tillstånd till att mitt/vårt barn får delta i studien.

□ Jag/vi vill inte att mitt/vårt barn deltar i studien.

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas närhelst ni eller barnet så önskar utan att något
skäl behöver anges.

Ort och datum:.......................................

Vårdnadshavare 1  ...................................................................................................

Vårdnadshavare  2  …………………………………………………………………..............................

Vårdnadshavare för (barnets namn och namnteckning)

..................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon hem:..........................................................

Mobil: ………………………………………………………………

Om ni har frågor är ni välkomna att ta kontakt med oss:

Karin Pfändtner: tel. xxxx, e-mail: xxxx@student.uu.se

Sonia Wallfelt: tel. xxxx, e-mail: xxxx@student.uu.se

Handledare Cecilia von Mentzer, tel. xxxx



[Bilaga B] 1 (2)

2013-06-26

Till målsman för

.............................................

Forskningsprojektet ”Neurofysiologiska förutsättningar för hörande, kognitiva förmågor och
läsutveckling hos hörselskadade och döva barn med hörapparat och CI” fortsätter nu med den
planerade uppföljningen och vi hoppas att Ni och Ert barn vill och har möjlighet att deltaga.

Vi har reserverat tid för Er

.................................... klockan .......................... för mätning av hjärnreaktionspotentialer (ERP).

Språk- och minnestest kommer att utföras vid samma tillfälle av logopedstudenterna Karin
Pfändtner och Sonia Wallfelt (under ledning av logoped Cecilia Nakeva von Mentzer). Vi
rekommenderar att ni avsätter cirka tre timmar för besöket.

Vänligen kontakta oss så snart som möjligt, om tiden ej skulle passa, eller om ni
ej har möjlighet att deltaga!

Kontaktperson för ombokningar/återbud:
Karin Pfändtner: Tel: xxxx, e-post: xxxx@student.uu.se

Praktisk information
Vid uppföljningen är det bara nödvändigt med ett testtillfälle för ERP och språktest. För de barn
som inte nyligen är hörseltestade på Hörsel- och Balanskliniken, kommer separat kallelse skickas
för hörseltest.

Själva ERP-mätningarna tar endast cirka 30 minuter att genomföra, men ytterligare tid behövs för
information, påsättning av elektrodnätet, etc. Därtill kommer tid för test av språk och kognitiva
förmågor, vilka dock kommer att vara något mindre omfattande jämfört med föregående tillfälle.

En paus planeras mellan ERP-mätningarna och språktesten. Vissa barn kan därtill behöva extra
pauser. Det går bra att ta med sig något mellanmål.

För att få så bra mätresultat som möjligt på ERP, är det bra om barnet har nytvättat hår (kvällen före
går bra).
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Vägbeskrivning
ERP-mätningarna utföres liksom tidigare på Fonetik-lab, Institutionen för Lingvistik, Hus C,
Frescati, Stockholms Universitet.

Fonetik-lab ligger i Hus C på plan 2, vilket är entréplanet, om man kommer från parkeringen och
bussen (nr 40 och 70). Gå rakt fram i korridoren.
Från tunnelbanan (röd linje 24) ligger entrén på plan 4. Gå rakt fram förbi trapporna till hissen och
åk ner till plan 2. (Trapporna kan man ej ta, eftersom det behövs ett kort att komma in till EEG-lab
från den sidan.)

Ytterligare vägbeskrivning finns på: http://www.ling.su.se/om-oss/hitta-till-oss

Vid frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss!

Vänliga hälsningar

Cecilia Nakeva von Mentzer Elisabet Engström
Doktorand Doktorand
Logoped Specialistläkare ÖNH och Audiologi
Linköpings universitet Karolinska Universitetssjukhuset
Tel: xxxx Tel: xxxx
e-post: xxxx@liu.se e-post: xxxx@karolinska.se

Inger Uhlén, projektledare, överläkare Rosenlunds hörselhabilitering,
Tel: xxxx, e-post: xxxx@karolinska.se
Björn Lyxell, prof. kognitionspsykologi, IBL Linköpings universitet.
Tel: xxxx, e-post: xxxx@liu.se
Karin Pfändtner: logopedstudent Uppsala Universitet
Tel: xxxx, e-post: xxxx@student.uu.se
Sonia Wallfelt: logopedstudent Uppsala Universitet
Tel: xxxx, e-post: xxxx@student.uu.se

Telefon fonetik-lab: xxxx
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Angående deltagande i forskningsprojektet

” Neurofysiologiska förutsättningar för hörande, kognitiva förmågor och läsutveckling hos

hörselskadade och döva barn med hörapparat och CI”

Sätt kryss i lämpliga rutor:

□ Jag/vi ger härmed mitt/vårt tillstånd till att mitt/vårt barn får delta i forskningsprojektet.

□ Jag/vi vill inte att mitt/vårt barn deltar i det nya forskningsprojektet.

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas närhelst vi eller barnet så önskar utan att något
skäl behöver anges.

Ort och datum:.......................................

Vårdnadshavare 1  ..................................................................................................

Vårdnadshavare  2  …………………………………………………………………...

Vårdnadshavare för (barnets namn)

.......................................................................................................................................................

Telefon hem:.......................................................................................

Mobil: ………………………………………………………………


