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Måluppfyllelsen i skolan för svenska 

elever med hörselnedsättning

• 85% går i vanliga klasser (mainstream eller individintegrerade)

• Behörighet till gymnasiet 

• Elever i specialskolan 38% 44-45% sista tre åren

• Barn i  hörselklass 65% 

• Individintegrerade barn 78% (jmfr 90% NH)

• Bara 10-15 % går i realiteten vidare till högre utbildning? (jmfr ung 

40% av NH)

• Interna och externa faktorer samverkar

SOU’s (2016) Slutbetänkande av Utredningen om 

kvalitet i utbildningen för elever med vissa 

funktionsnedsättningar (grav språkstörning och 

hörselnedsättning)



Från http://www.zoundscolumbus.com/about/the-zounds-difference/

Figure 1. Listening effort in the 



Höra, lyssna och förstå i låg 

och mellanstadiet



Adapted from Brännström et 

al 2018 in Am J Audiol

Hörförståelse: Barn med normal hörsel



Adapted from Brännström et al 2019 

in Log Phon Voc and preliminary data

Hörförståelse: Barn med hörselnedsättning



I tystnad

I buller

I ännu mer 

buller

Lagring Bearbetning

Hela tiden 100 % rätt



Adapted from Brännström et 

al 2018 in Log Phon Vocol

Arbetsminneskapacitet: Barn med hörselnedsättning



Adapted from von Lochow et al 2019 

in Log Phon Vocol

Lyssningsansträngning: 8-9-åringar med normal hörsel



Adapted from Brännström et al et al 

2019 submitted

Lyssningsansträngning: 7-12-åringar med hörselnedsättning



Pichora-Fuller et al, 2016 Ear&Hear



Brännström, Lyxell, Socher & 

Sahlén et al 2019 submitted

Jämförelse mellan 7-12 åringar med hörselnedsättning 

och normal hörsel: Ålder

OPUBLICERAT MATERIAL



Brännström, Lyxell, Socher & 

Sahlén et al 2019 submitted

Jämförelse mellan 7-12 åringar med hörselnedsättning 

och normal hörsel: Hörförståelse i tystnad

OPUBLICERAT MATERIAL



Brännström, Lyxell, Socher & 

Sahlén et al 2019 submitted

Jämförelse mellan 7-12 åringar med hörselnedsättning 

och normal hörsel: Exekutiv funktion

OPUBLICERAT MATERIAL



Förståelse 

Hörselsystem

Språklig och 
social förmåga, 

omvärldskunskap, 

motivation, etc

Ljudkälla

Miljö

Högre exekutiva 

funktioner

Arbetsminne

Långtids-
minne



Den åldrande pedagogen





1
•För att upprätthålla 
kommunikationen 
används kognitiva 
resurser när 
talsignalen är 
degraderad

2
•Förändringar i funktionell 
rekrytering av kognitiva 
resurser kan leda till 
förändringar i strukturen i 
de involverade 
regionerna i hjärnan

3
•Hörselnedsättning 
kan alltså äventyra 
de neurala resurser 
som finns 
tillgängliga för 
bearbetning av tal 

Adapted from 

presentation at CCL by 

Rudner 2018
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