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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Som ett komplement till så kallade objektiva mätmetoder, som används för att 

utvärdera hörapparatsanpassning på barn, har olika typer av frågeformulär för skattning av 

barns lyssnarförmåga i vardaglig lyssnarmiljö utformats. Till grund för denna studie ligger 

frågeformulären PEACH rating scale, som fylls i av hörselskadade barns föräldrar och 

TEACH rating scale, som fylls i av barnens pedagoger.  

Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka om lyssnarförmågan hos barn med hörselnedsättning 

bedöms olika beroende på om den skattas av föräldrar eller pedagoger. Genom att undersöka 

detta kan vi få större förståelse för om det räcker med att endast lämna ut ett frågeformulär i 

samband med hörapparatsanpassningen, eller om båda behövs. 

Metod: Frågeformulären delades ut till föräldrar och pedagoger till barn med 

hörselnedsättning. Rekrytering av testdeltagare skedde via Audiologiska avdelningen vid 

Skånes universitetssjukhus (SUS). Totalt ingick 14 barn mellan åldrarna 3 – 15 år.  

Resultat: Studien visar att det finns en signifikant skillnad i hur föräldrar och pedagoger hade 

skattat lyssnarförmågan hos barn med hörselnedsättning i formulären. Studien visar också att 

relationen och enigheten mellan de två formulären är låg, vilket kan tyda på att det finns en 

nytta med att använda båda formulären som ett komplement vid hörhjälpmedelsanpassning på 

barn. Vidare visar den att det inte finns några signifikanta skillnader i hur föräldrar och 

pedagoger skattar barnens grad av hörhjälpmedelsanvändning.  

Slutsats: Lyssnarförmågan hos barn med hörselnedsättning bedöms olika, beroende på om 

den skattas av föräldrar eller pedagoger vilket kan bero på att lyssnarmiljön i hemmet skiljer 

sig åt från den i skolan. Detta tolkar jag som att de båda frågeformulären kompletterar 

varandra och att man för att få en fullgod insikt i hur barnets lyssnarförmåga utvecklas efter 

hörapparatsanpassning behöver båda.  

 

 

Sökord: PEACH rating scale, frågeformulär, TEACH rating scale, lyssnarförmåga, 

hörselnedsättning, barn.
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1. BAKGRUND 
 

När man som barnaudionom anpassar hörapparater till barn med hörselnedsättning är det 

viktigt att de metoder som används är både säkra och att de ger så mycket information som 

möjligt (Bagatto, Moddie, Seewald, Barlette & Scollie, 2011). I Sverige används vid en 

hörapparatsanpassning olika så kallade objektiva mätmetoder, till exempel real ear to coupler 

difference (RECD) och hörselgångsmätningar. Dessa mätningar utförs på kliniken, i akustiskt 

kontrollerade miljöer och undersöker därför endast hur barnets hörapparater fungerar i en 

sådan miljö. De säger alltså ingenting om hur hörapparaten och barnens förmåga till 

lyssnande fungerar i den vardagliga miljö som barnet befinner sig i, till exempel hemma eller 

i skolan (Purdy, Farrington, Moran, Chard, & Hodgson, 2002). Ching (2003) menar att dessa 

mätmetoder som används på kliniken behöver kompletteras med frågeformulär som syftar till 

att undersöka hur hörapparaterna fungerar i barnens vardagliga lyssnarmiljö samt undersöker 

hur lyssnarförmåga utvecklas över tid efter en hörhjälpmedelsanpassning. Det är viktigt att 

beakta att när hörapparater anpassas på barn så är det ibland svårt att få den information som 

behövs för att säkerställa att hörapparaterna fungerar optimalt (Ching, 2003; Bagatto m.fl. 

2011). Barn kan inte, i samma utsträckning som vuxna, ge den verbala feedback som 

audionomen behöver för får att få uppgifter om hur effektiva hörapparaterna är, till exempel 

om förstärkningen är bra, hur ljudkvalitén är eller om det till exempel finns något obehag i 

samband med användandet av hörapparaten/hörapparaterna (Madell & Flexer, 2008).  

 

Enligt Madell och Flexer (2008) finns det ett antal frågeformulär som samtliga syftar till att 

undersöka hörselskadade barns lyssnarförmåga, och hur denna utvecklas efter att 

hörapparaten anpassats. De flesta är dock begränsade till barnets ålder eller till vilken grad av 

hörselnedsättning barnet har och färre går att använda oavsett barnets ålder eller över tid. Att 

kunna använda samma frågeformulär kontinuerligt möjliggör att man kan undersöka hur 

lyssnarförmågan utvecklas över tid vilket är en viktig indikator på hur hörapparaten har 

anpassats och säkerställer att barnet har fått rätt förstärkning (Seewald & Scollie, 2003).  

 

Bagatto m.fl. (2011) lät granska 12 olika frågeformulär som undersöker olika aspekter av 

lyssnarförmåga. I ett nästa steg lät sedan författarna 22 audionomer bedöma dessa formulär 

utifrån olika kriterier, exempelvis: administreringstid, svårighetsgrad att fylla i formuläret, 

tillgång till normativa data och om formuläret har god reliabilitet. Det kriterium som 

audionomerna rankade högst var den tidsåtgång som krävs för att administrera respektive 

formulär. De två som audionomerna fann lämpligast att använda var The Parents’ Evaluation 

of Aural/oral Performance of Children rating scale (PEACH rating scale) utformat av Ching 

& Hill (2005a) och LittleEars validerat av Coninx m.fl. (2009). 

 

PEACH rating scale har sitt ursprung i ett annat frågeformulär som heter PEACH diary. 

PEACH diary bygger på att föräldrarna för dagbok över barnens lyssnarförmåga under en 

veckas tid, istället för att som vid PEACH rating scale, använda sig av ett frågeformulär 

(Ching & Hill, 2007). Ching och Hill utförde en studie, där en normering av PEACH diary 

gjordes. Resultaten från studien visade att PEACH diary hade en god reliabilitet och att 

formuläret är applicerbart i den kliniska världen för utvärdering av hörapparatsanpassning på 

barn som har en mild till grav hörselnedsättning (Ching & Hill, 2007). 

 

Bagatto & Scollie (2013) utförde en validering av PEACH Rating scale. De jämförde sedan 

resultaten med Ching och Hills studie. Bagatto & Scollies validering av PEACH rating scale 

visade att formuläret hade en god reliabilitet samt att PEACH rating scale mäter samma sak 
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som PEACH diary. PEACH rating scale ansågs dock vara lämpligare att använda kliniskt då 

det är enklare att fylla i. 

 

PEACH rating scale (Ching & Hill, 2005a) översattes och validerades till svenska 

förhållanden av Brännström, Ludvigsson, Morris och Ibertsson (2014). Författarna visade, 

precis som både Ching och Hill (2007) samt Bagatto och Scollie (2013), att formuläret hade 

hög reliabilitet och att det kan användas för att mäta barns lyssnarförmåga i ljudmiljöer. 

Vidare utförde även Quar, Ching, Mukari och Newall (2012) en översättning till Malaysiska 

och normering av PEACH rating scale och även denna studie visade att PEACH rating scale 

hade en hög reliabilitet, att formuläret är lätt att administrera samt att formuläret kan 

appliceras på andra språk än engelska. 

 

TEACH finns precis som PEACH i två utföranden, TEACH diary och TEACH rating scale. 

Precis som PEACH diary och PEACH rating scale syftar dessa till att undersöka 

lyssnarförmåga och därmed utvärdera hur väl ett barns hörapparater eller CI fungerar, fast i 

skolmiljö istället för hemmiljö (Ching & Hill, 2005b). TEACH rating scale består av 11 

frågor som syftar till att låta pedagogen (förskollärare eller lärare) bedöma elevens 

lyssnarförmågor på en femgradig skala (Ching & Hill, 2005b). I dagsläget är formuläret 

översatt till tre språk (Kinesiska, Malaysiska och Holländska). Det är enbart två av 11 frågor 

som skiljer PEACH rating scale från TEACH rating scale, och båda dessa frågor rör hur 

barnet uppfattar ljud som de inte kan uppleva i skolan, som till exempel höra och förstå vad 

som sägs i telefon eller höra och förstå när barnet sitter i bil, buss eller på tåg (Ching & Hill, 

2005b). 

 

I en studie av Ching, Hill och Dillon (2008) användes både PEACH rating scale och TEACH 

rating scale för att utvärdera lyssnarförmågan hos barn med hörselnedsättning. Resultatet 

visade att höga poäng på PEACH rating scale också gav höga poäng på TEACH rating scale 

för samma testdeltagare, vilket tyder på att föräldern och läraren gjorde en liknande skattning 

av lyssnarförmågan och funktionaliteten av hörapparaterna (Ching, m.fl. 2008). Trots att 

studier tidigare visat att det finns ett samband mellan svaren på de båda formulären PEACH 

rating scale och TEACH rating är det viktigt att studera detta vidare. Denna uppsats syftar till 

att undersöka om detta samband även gäller för svenska förhållanden och om en svensk 

översättning av TEACH rating scale behövs som ett komplement inom 

hörapparatanpassningen eller om det räcker att audionomer delar ut det redan översatta 

PEACH rating scale.  

 

 

1.2 Syfte 
 

Denna uppsats syftar till att undersöka om lyssnarförmågan hos barn med hörselnedsättning 

bedöms olika beroende på om den skattas av föräldrar eller pedagoger.   
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1.3 Frågeställning 
 

 Skiljer sig lyssnarförmågan åt hos barn med hörselnedsättning beroende på om den 

skattas av förälder eller pedagog? 

 

 Har den svenska översättningen av TEACH rating scale en god reliabilitet? 

 

 Behöver både PEACH rating scale och TEACH rating scale användas som 

komplement vid en hörhjälpmedelsanpassning? 

 

 Skattar föräldrar och pedagoger grad av hörhjälpmedelsanvändning lika eller olika? 

 

 

2. METOD 
 

Denna studie riktades till föräldrar till barn i varierande ålder och med varierande grad av 

hörselnedsättning samt till dessa barns pedagoger (lärare och förskollärare). Som ett första 

steg översattes frågeformuläret TEACH rating scale till svenska av uppsatsförfattaren. Denna 

översättning baserade sig på det tidigare översatta formuläret PEACH rating scale 

(Brännström m.fl. 2014). I ett andra steg gjordes ett utskick till 369 familjer till barn med 

hörselnedsättning via Audiologiska avdelningen vid Skånes universitetssjukhus (SUS). 

Slutligen samlades data in som sammanställdes och analyserades. 

 

 

2.2 Rekrytering av testdeltagare 
 

Uppställda inklusionskriterier för deltagande i detta projekt var att barnen skulle vara mellan 

0-20 år, ha en hörselnedsättning (grad eller typ spelade ingen roll) samt ha fått utprovat 

hörhjälpmedel, antingen hörapparat eller cochlea implantat (CI). 

 

I ett första steg skickades sammanlagt 369 utskick till familjer till barn med hörselnedsättning. 

Detta utskick innehöll ett informationsbrev skrivet av uppsatsförfattaren (bilaga 1), en 

svarsblankett med fråga om medgivande att delta i studien (bilaga 2) samt ett 

informationsbrev från Audiologiska avdelningen (bilaga 3).  Från detta utskick erhölls svar 

från 54 familjer. Därefter skickades en påminnelse till de 315 familjer som inte hade svarat 

och ytterligare 8 svar inkom. Det totala urvalet uppgick till 62 familjer (16,8 %) som samtliga 

önskade delta. Till dessa skickades PEACH rating scale ut (bilaga 4). 

 

I ett andra steg skickades sedan 62 utskick till dessa barns pedagoger, bilaga 5, bilaga 6 och 

bilaga 7. Sammanlagt svarade 14 (22,6 %), vilket innebär att det totala antalet deltagare i 

denna studie uppgår till 14, d.v.s. 3,7 % av samtliga tillfrågade familjer. Anledningen till detta 

bortfall berodde på en låg svarsfrekvens bland tillfrågade pedagoger. 

 

 

2.3 Deltagare  
 

Utifrån inklusionskriterierna samlades data in från 14 barn med olika typ och grad av 

hörselnedsättning, tio flickor (71,4 %) och fyra pojkar (28,6 %). Av barnen var det 10 (71,4 

%) som hade hörapparat/-er, 3 (21,4 %) som hade CI och 1 barn (7,1 %) som hade kombinerat 
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hörapparat och CI. Medelåldern för individerna i studien var 7;9 år med en spridning på 3;2-

15;2 år. Flickorna hade en något högre medelålder än pojkarna. Den låg på 8;1 år med en 

spridning på 3;2-15;2 år. Bland pojkarna var medelåldern 6;11 år med en spridning på 3;8-11 

år (se tabell 1).   

 

 

 

Tabell 1. Ålder och kön: för individerna (ålder angiven i år och månader). 

 

 Antal Medelålder Spridning SD 

Flickor 10 8;1 3;2-15;2 3;4 

Pojkar 4 6;11 3;8-11;0 3;4 

Totalt 14 7;9 3;2-15;2 3;7 

 

 

Tabell 2 visar att av dessa 14 barn hade två barn mild hörselnedsättning (15,4 %), sex hade 

måttlig hörselnedsättning (46,2 %), tre hade grav hörselnedsättning (21,4 %) och ytterligare 

tre barn hade mycket grav hörselnedsättning (21,4 %). Graderingen av hörselnedsättningen 

baseras på WHO´s (2015) riktlinjer. 

 

 

Tabell 2. Grad av hörselnedsättning för individerna som deltog i studien (n=14). 

 

Grad av hörselnedsättning (HNS) Flickor Pojkar Totalt 

Mild hns (26-40dB) 2 0 2 

Måttlig hns(41-60dB) 4 2 6 

Grav hns (61-80dB) 2 1 3 

Mycket grav hns inkl. dövhet (>81dB) 3 0 3 

 

 

Av de 14 individerna hade endast 3 flickor (21 %) känd etiologi för övriga var orsaken till 

hörselnedsättningen okänd, (se tabell 3). 

 

 

Tabell 3. Etiologi för studiens samtliga individer (n=14) 

 

Etiologi Flickor  Pojkar Totalt  

Okänd 7 4 11 

Ärftlig 1 0 1 

Conexin 26 1 0 1 

Missbildning mellanöra 1 0 1 

 

 

Tabell 4 visar att 12 barn hade bilateral hörselnedsättning (85,7 %) och att 9 av dessa var 

flickor och 3 var pojkar. Två av barnen (14,3 %), en pojke och en flicka hade ensidig 

hörselnedsättning.  
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Tabell 4. Form av hörselnedsättning (n=14). 

 

Form av HNS Flickor Pojkar Totalt 

Ensidig HNS 1 1 2 

Bilateral HNS 9 3 12 

 

 

2.4 Material 
 

Materialet i denna studie består av de två olika frågeformulären PEACH rating scale (Ching 

& Hill, 2005a) och TEACH rating scale(Ching & Hill, 2005b). 

 

 

2.4.1 PEACH rating scale 

 

PEACH rating scale (bilaga 4) är anpassat för barn mellan 0-19 år och fylls i av barnets 

förälder. PEACH rating scale består av 13 frågor vilka besvaras av föräldrarna. Fråga 1 

behandlar hur ofta barnet har använt sina hörhjälpmedel och fråga 2 efterfrågar hur ofta barnet 

har besvärats av starka ljud. Övriga frågor 3-13 används för att skatta barnets lyssnarförmåga. 

Då fråga 2 inte är relevant för uppsatsens frågeställning redovisas den inte i resultatet. 

Svarsalternativen är graderade utifrån en femgradig skala (0-4) där 0= aldrig (0 %), 1= sällan 

(1-25 %), 2= ibland (26-50 %), 3= ofta (51-75 %) och 4= alltid (76-100 %). Ju högre poäng 

barnet har på frågan desto lättare har barnet för att uppfatta vad som sägs i ”ljudrik/tyst 

miljö”. När frågeformuläret är ifyllt lämnas det in till berörd audionom som räknar ut den 

totala poängsumman för hela formuläret samt för respektive ljudmiljö. 

 

Totala poängsumman för lyssnarförmåga räknas ut enligt följande: 1) addera svarspoängen för 

fråga 3-13 för att få ut den totala poängsumman, 2) dividera därefter antal poäng med 

maxpoängen (44), 3) multiplicera svaret med 100 för att få ut den totala summan i procent.  

 

Underskalan ”tyst miljö” räknas ut genom att: 1) addera poängen för frågorna 3,4,7,8,11 och 

tolv, 2) dividera därefter antal poäng med maxpoängen för underskalan (24), 3) multiplicera 

svaret med 100 för att få ut den totala summan i procent.  

 

Underskalan ”ljudrik miljö” räknas ut genom att: 1) addera poängen för frågorna 5,6,9,10 och 

13. 2) dividera därefter antal poäng med maxpoängen för underskalan (20), 3) multiplicera 

svaret med 100 för att få ut den totala summan i procent.  

 

 

2.4.2 TEACH rating scale 

 

TEACH rating scale (bilaga 7) är anpassat för barn mellan 0-19 år och fylls i av barnets 

pedagog (lärare och förskollärare). TEACH rating scale består av 11 frågor vilka besvaras av 

pedagogerna. Likt PEACH rating scale är frågorna grupperade i underskalorna ”tyst miljö” 

och ”ljudrik miljö”. Fråga 1 behandlar hur ofta barnet har använt sina hörhjälpmedel och fråga 

2 efterfrågar hur ofta barnet har besvärats av starka ljud. Övriga frågor 3-11 används för att 

skatta barnets lyssnarförmåga. Då fråga 2 inte är relevant för uppsatsens frågeställning 
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redovisas den inte i resultatet. Svarsalternativen är graderade utifrån en femgradig skala (0-4) 

där 0= aldrig (0 %), 1= sällan (1-25 %), 2= ibland (26-50 %), 3= ofta (51-75 %) och 4= alltid 

(76-100 %). När frågeformuläret är ifyllt lämnas det in till berörd audionom som räknar ut 

den totala poängsumman för hela formuläret samt för respektive ljudmiljö. 

 

Totala poängsumman för lyssnarförmågan räknas ut enligt följande: 1) addera svarspoängen 

för fråga 3-11 för att få ut den totala poängsumman, 2) dividera därefter antal poäng med 

maxpoängen (36), 3) multiplicera svaret med 100 för att få ut den totala summan i procent.  

 

Underskalan ”tyst miljö” räknas ut genom att: 1) addera poängen för frågorna 3,4,7,8, och 10, 

2) dividera därefter antal poäng med maxpoängen för underskalan (20), 3) multiplicera svaret 

med 100 för att få ut den totala summan i procent.  

Underskalan ”ljudrik miljö” räknas ut genom att: 1) addera poängen för frågorna 5,6,9 och 11. 

2) dividera därefter antal poäng med maxpoängen för underskalan (16), 3) multiplicera svaret 

med 100 för att få ut den totala summan i procent.  

 

 

2.5 Statistisk analys 
 

Statistikprogrammet Statistical Package for Social Sciences (SPSS ver. 22 IBM) användes för 

att undersöka hur lyssnarförmåga varierar beroende på lyssnarmiljö genom att studera 

enigheten mellan de två formulären PEACH rating scale och TEACH rating scale. 

 

För att undersöka om det fanns en signifikant skillnad mellan de båda frågeformulärens 

medelvärden för skattning av lyssnarförmåga utfördes ett paired-sampled t-test där en alfanivå 

på <0.05 bedömdes som statistisk signifikant (Pallant, 2010). Detta test användes även för att 

undersöka om det fanns en signifikant skillnad mellan hur föräldrar och pedagoger skattar 

hörhjälpmedelsanvändningen.  

 

För att kunna besvara på frågan huruvida den svenska översättningen av TEACH rating scale 

har en god reliabilitet beräknades Cronbach´s alfa som bör ha ett värde som uppgår till 0,7 

eller bättre (Pallant, 2010). Cronbach´s alfa värdet räknades ut för samtliga 14 ifyllda 

formulär av TEACH rating scale (Ching & Hill, 2005b). 

 

För att besvara frågan om det finns en enighet mellan de två formulären beräknades Intraclass 

Correlation Coefficient (ICC) med en ”single measures, two-way mixed och consistency”- 

analys. Den stora skillnaden mellan ICC och exempelvis Pearsons (r) korrelationsanalys är att 

ICC även inkluderar felkällan ”variation mellan individer” (Altman, 1991). ”Two way mixed” 

användes då testpersonerna rekryterades till studien och inte var slumpmässigt utvalda. ICC 

räknades för båda formulärens totalpoäng samt dess underskalor ”i tyst miljö” och ”i ljudrik 

miljö”(se Tabell 4.). Vid bedömning av reliabiliteten så användes följande bedömning: ICC-

värden <0.40 =låg reliabilitet, ICC värden mellan 0.40-0.59= måttlig reliabilitet, ICC på 0,60-

0,75= god reliabilitet och ICC värden >0.75 har en mycket god reliabilitet (Brouwer 

m.fl.1998). 

 

Bland & Altman (2010) menar att man, om man utför en standardkorrelation som till exempel 

Pearsons korrelation (r), endast får ett mått på hur stark relationen är mellan de olika 

metoderna utan att få veta om det finns en enighet dem emellan. Med detta i åtanke valdes en 

” limits of agreement analysis” (Bland & Altman, 2010). Statistikprogrammet Minitab® 

17.2.1 för Windows 8 64-bit användes för att skapa Bland-Altman plots figur 2, figur 3 och 
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figur 4 i uppsatsen. Därefter utfördes en Coefficient of Repeatability analysis (Bland & 

Altman, 2010). Coefficient of Repeatability (CR) används för att se huruvida två metoder 

stämmer överens med varandra och om det finns skillnader mellan olika metoder. Det 

beräknas som standardavvikelsen (SD) multiplicerat med 1.96 för differensen mellan två 

mätningar. Detta gjordes både på totalpoängen för båda formulären och för de båda 

underskalorna i ”tyst miljö” och i ”ljudrik miljö”.  

 

 

2.6 Etiska överväganden 
 

Projektplanen har blivit godkänd av Avdelningen för Logopedi, Foniatri och Audiologis 

etiska kommitté vid Lunds Universitet. Deltagarna i studien var föräldrar och 

lärare/förskollärare till barn med varierande grad av hörselnedsättning med antingen 

hörapparat eller CI. Både föräldrar och pedagoger fick ett skriftligt informationsbrev där 

studiens syfte och innehåll presenterades samt hur resultaten ska redovisas (bilaga 1). Ett 

skriftligt medgivande krävdes både av barnets föräldrar samt av barnets pedagog för att 

frågeformulären skulle skickas ut. Det finns alltid en risk för att uppgiftslämnaren kan 

uppleva frågor i ett formulär som känsliga eller privata. I informationsbreven framgick det 

därför att man närsomhelst kan avbryta deltagandet i studien och att detta inte på något vis får 

några konsekvenser för framtida behandling eller deltaganden i andra studier. 

 

All rådata som samlades in hanterades på sådant sätt att endast personer som var knutna till 

denna studie hade tillgång till materialet. Deltagarnas identiteter kunde inte utläsas av 

obehöriga; informationen var kodad med en siffer- och bokstavskod. Rådata och nyckeln till 

kodlistan förvarades på inlåst extern hårddisk.  

 

 

3. RESULTAT 
 

För att besvara frågan om lyssnarförmågan hos barn med hörselnedsättning skiljer sig åt om 

den skattas av förälder eller pedagog undersöktes om det finns skillnader i medelvärdena för 

skattning av lyssnarförmåga i PEACH rating scale och TEACH rating scale. 

 

Det fanns skillnader i hur föräldrar respektive pedagoger skattar lyssnarförmågan hos barnen 

med hörselnedsättning där föräldrarna skattar lyssnarförmågan högre än pedagogerna. Figur 1 

visar frågeformulärs medelvärden för totalpoängen. ”. Medelvärdet för totalpoängen på 

PEACH rating scale var 79,5 % (SD=8,8) och 72 % (SD=10,5) på TEACH rating scale. 

Paired-sampled t-test visade att denna skillnad var signifikant (t(13) = 2.426, p = 0.031). 
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Figur 1. Frågeformulärens medelvärden för skattning av lyssnarförmåga. Felstaplarna 

indikerar standardavvikelsen. 

 

 

De båda frågeformulärens medelvärden för underskalan ”tyst miljö” visas i figur 2. 

Medelvärdet på PEACH rating scale var 88 % (SD=10,5) och på TEACH rating scale 80.7 % 

(SD=12,5). Denna skillnad var inte signifikant (t(13) = 2.072, p = 0.059).  

 

 

 
 

Figur 2. Frågeformulärens medelvärden för skattning av lyssnarförmåga. Felstaplarna 

indikerar standardavvikelsen. 
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De båda frågeformulärens medelvärden för underskalan ”ljudrik miljö” visas i figur 3. 

Medelvärdet för ”ljudrik miljö” på PEACH rating scale var 70,3 % (SD=10,1) och på TEACH 

rating scale var det 61,1 % (SD=13,7), inte heller denna skillnad var signifikant (t(13) = 

2.080, p = 0.058).  

 

 

 
 

Figur 3. Frågeformulärens medelvärden för skattning av lyssnarförmåga. Felstaplarna 

indikerar standardavvikelsen. 

 

 

För att undersöka om den svenska översättningen av TEACH rating scale har en god 

reliabilitet beräknades Cronbach´s alfa för totalpoängen för TEACH rating scale samt för dess 

underskalor ”tyst” och ”ljudrik miljö”. 

 

Totalpoängen för TEACH rating scale (fråga 3-11) hade ett cronbach´s alfa –värde på 0.61, 

underskalan ”tyst miljö” (fråga 3,4,7,8 & 10) hade ett värde på 0.50 och ”ljudrik miljö” (fråga 

5, 6, 9 & 11) hade ett värde på 0.58. Samtliga värden ligger under gränsvärdet (0.7) vilket 

tyder på en något lägre reliabilitet. ”Cronbach´s alfa if item deleted” visas i tabell 5 nedan. 

Tabellen visar att reliabiliteten skulle ökas om fråga 7 uteslöts från formuläret.  
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Tabell 5. Cronbach´s alfa ”om frågan tas bort” på frågeformuläret TEACH rating scale samt 

medelvärdet för varje fråga. 

 

TEACH rating scale Mean Cronbach's Alpha 

om frågan tas 

bort 

3. När du ropar, reagerar barnet på sitt namn i tysta 

situationer? 

3,50 ,606 

4. När du frågar, följer barnet enkla instruktioner eller 

utför enkla uppgifter i tysta miljöer. 

3,43 ,545 

5. Om du ropar, reagerar barnet då på sitt namn i 

stökiga/ljudrika miljöer utan att hen ser ditt ansikte? 

(exempel på svar kan vara att barnet tittar upp, vänder 

sig om eller svarar muntligt). 

2,43 ,633 

6. När du frågar, följer barnet enkla instruktioner eller 

utför enkla uppgifter i stökiga/ljudrika miljöer. 

2,43 ,545 

7. När du befinner dig i en tyst miljö och läser för 

barnet hur ofta är barnet uppmärksam på vad du 

säger? ELLER om barnet lyssnar på en saga/på sånger 

på t.ex. tv eller cd när det är tyst i bakgrunden hur ofta 

kan hen då följa med i vad som sägs? 

3,14 ,696 

8. Hur ofta tar barnet initiativ eller deltar i samtal i en 

tyst miljö? 

3,07 ,563 

9. Hur ofta tar barnet initiativ eller deltar i samtal i en 

stökig/ljudrik miljö? 

2,29 ,535 

10. Hur ofta känner barnet igen andras röster utan att 

se vem som pratar? 

3,07 ,520 

11. Hur ofta reagerar barnet på ljud som inte är 

mänskliga röster? 

2,64 ,575 

 

 

För att besvara frågan om både PEACH rating scale och TEACH rating scale behövs 

användas som komplement vid en hörhjälpmedelsanpassning undersöktes det huruvida det 

finns en enighet mellan PEACH rating scale och TEACH rating scale.  

 

I ett första steg visade en ICC korrelation mellan totalpoängen på formulären PEACH rating 

scale och TEACH rating scale samt dess underskalor att samtliga låg under gränsvärdet (0,7), 

vilket indikerar på en låg enighet mellan de två formulären. Tabell 6 visar att på totalpoängen 

var ICC värdet 0,276, i den ”tysta miljön” var värdet 0,355 och i den ”ljudrika miljön” var det 

0,054. Tabellen visar också konfidensintervallet, som var satt till 95 %, för testerna.  
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Tabell 6. Visar resultaten från ICC testet för den totala poängen för båda formulären samt 

dess underskalor ”tyst miljö” och ”ljudrik miljö”. 

 

TESTER ICC  (CI 95 %) 

 PEACH & TEACH Totalpoäng (%) 0,276  (-0,277 - 0,692) 

PEACH & TEACH ”Tyst miljö” (%) 0,353  (-0,197 - 0,734) 

PEACH & TEACH ”Ljudrik miljö” (%) 0,054  (-0,473 - 0,553) 

ICC: Intraclass Correlation Coefficient, CI: Konfidensintervall 

 

 

Som ett nästa steg användes Bland och Altmans metod (Bland & Altman, 2010) figur 4, 5 och 

6 visar Bland-Altman plots över totalpoängen för båda formulären och för dess underskalor. 

Skillnaden mellan respektive frågeformulärs totalpoäng visas på y-axeln och medelvärdet i 

procent på x-axeln. De streckade linjerna indikerar övre och undre limits of agreement (LOA).  

 

Figur 4 visar totalpoängen för båda frågeformulären och enligt den utförda analysen kan 

resultatet skilja sig åt med ca 40 %. De båda underskalorna ”tyst miljö” och ”ljudrik miljö” 

kan mellan formulären skilja sig åt med 60 respektive 45 % (figur 5 och 6).  

 

 

 

Figur 4. Visar en Bland-Altman plot där skillnaden mellan totalpoängen för frågeformulären 

PEACH rating scale och TEACH rating scale syns. Medelvärdet visas på den heldragna linjen 

samt övre och undre LOA (medelvärdet +1,96*SD medelvärdet -1.96* SD) visas som de 

streckade linjerna. 
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Figur 5. Visar en Bland-Altman plot där skillnaden mellan underskalan ”tyst miljö” för 

frågeformulären PEACH rating scale och TEACH rating scale syns. Medelvärdet visas på den 

heldragna linjen samt övre och undre LOA (medelvärdet +1,96*SD medelvärdet -1.96* SD) 

visas som de streckade linjerna. 

 

 

Figur 6. Visar en Bland-Altman plot där skillnaden mellan underskalan ”ljudrik miljö” för 

frågeformulären PEACH rating scale och TEACH rating scale syns. Medelvärdet visas på 

den heldragna linjen samt övre och undre LOA (medelvärdet +1,96*SD medelvärdet -1.96* 

SD) visas som de streckade linjerna.  
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Coefficient of repeatability (CR) uträknat för Totalpoängen för formulären och respektive 

underskalor. Coefficient of repeatability räknades ut genom att multiplicera 1.96 med 

standardavvikelsen för skillnaden mellan de två formulären.  

 

CR för Totalpoäng: 22,85 % 

 

CR för totalpoäng för ”tyst miljö”: 25,78 % 

 

CR för totalpoäng för ”ljudrik miljö”: 32,41 % 

 

 

3.1 Hörhjälpmedelsanvändning 
 

I denna studie undersöktes det också om grad av hörhjälpmedelsanvändning skiljer sig åt i 

hemmet respektive skolan. Första frågan i respektive formulär är ” Hur ofta har barnet använt 

sitt/sina hörapparater/CI?”. Användandet av hörhjälpmedel visas i tabell 7 nedan. Graderingen 

är gjord av föräldrarnas och pedagogernas skattning där 0 är aldrig, 1= sällan, 2= ibland, 3= 

ofta och 4= alltid. Efter utfört t-test så visar detta att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan föräldrars och pedagogers skattning av hörhjälpmedelsanvändandet (t(13) =1,472, p = 

0,165). 

 

 

Tabell 7. Visar föräldrars och pedagogers skattning av hörhjälpmedelsanvändningen för 

respektive individ. Ju högre siffra desto oftare används hörhjälpmedlet (ålder presenterat i år 

och månader). 

 

Individ Ålder Förälders skattning Pedagogs skattning 

1 6;1 4 4 

2 9;2 4 4 

3 9;7 4 4 

4 11;0 2 1 

5 6;9 4 4 

6 3;2 4 4 

7 11;1 4 4 

8 11;1 3 3 

9 3;7 4 4 

10 15;2 1 0 

11 5;1 4 4 

12 3;8 4 4 

13 4;8 4 4 

14 8;5 4 4 

Medelvärde 7;9 3,6 3,4 
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3.2 Resultatsammanfattning 
 

 Det finns en signifikant skillnad i hur föräldrar och pedagoger har skattat 

lyssnarförmågan hos barn med hörselnedsättning i formulären.  

 

 Cronbach´s alfavärdet visar i denna studie att den svenska översättningen av TEACH 

rating scale inte kan anses ha en god reliabilitet.  

 

 Relationen och enigheten mellan formulären är låg. 

 

 Studien visar att det inte finns några signifikanta skillnader i hur föräldrar och 

pedagoger skattar barnens hörhjälpmedelsanvändning. 

 

 

4. DISKUSSION 
 

 

4.1 Metoddiskussion 
 

Rekryteringen av testdeltagare till studien gjordes via Audiologiska avdelningen vid Skånes 

universitetssjukhus (SUS). Urvalsgruppen i denna studie blev dock mindre än väntat, troligen 

på grund av att det krävdes att både förälder och lärare först skulle tacka ja till att medverka i 

studien och sedan dessutom fylla i formuläret. Detta hade kunnat effektiviseras så att 

föräldrarna fick ett utskick istället för två och att detta utskick innehöll svarsbrev, svarskuvert 

och själva formuläret. 

 

Trots det lilla urvalet har det varit möjligt att undersöka om skattningen av lyssnarförmåga 

och hörhjälpmedelsanvändningen skiljer sig mellan föräldrar och pedagoger. Men som ett 

resultat av att bortfallet av testdeltagare blev större än förväntat kan en problematik ses i 

samband med att reliabiliteten beräknades utifrån Cronbach´s alfa. Ett större material hade 

därför varit önskvärt för att tydligare kunna påvisa skillnaderna mellan formulären och även 

få ett mer statistiskt säkert resultat.  

 

Om studien hade innefattat fler barn, hade det även varit möjligt att dela in individerna i olika 

kategorier efter exempelvis ålder eller kön, för att undersöka eventuella skillnader mellan 

pojkar och flickor. I denna studie ingick endast fyra pojkar, vilket gör att en sådan analys inte 

var möjlig. Tidigare studier (Ching m.fl. 2008) har haft ett större deltagarantal än nuvarande 

studie, och åldersspannet på testdeltagare har varit mer tätt än i denna studie. Därför är det 

inte möjligt att jämföra resultaten rakt av.  

 

För att underlätta och öka antalet deltagare hade det varit optimalt om frågeformulären hade 

delats ut på audiologiska avdelningen i samband med ett besök, detta hade dock inneburit en 

längre rekryteringsprocess. Ett annat alternativ hade varit att applicera formulären till det 

digitala forumet genom att använda elektroniska formulär. Ingen känslig form av data 

hanteras i själva formuläret och formuläret är avpersonifierat och har endast 

nummermärkning. Endast svarsblanketten innehåller persondata och denna kan skickas ut per 

post. Ett digitalt formulär hade även underlättat sammanställningen av data och minskat 

risken för ”fel inmatning” i statistikprogram. Nyttan med att applicera formulären till det 
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digitala forumet skulle även underlätta för utskick av formulär till pedagogen. Då kontakten 

mellan audionom och pedagog inte alltid är etablerad. 

 

Denna studie grundar sig även på barn med hörselnedsättning, till skillnad från tidigare 

studier (Bagatto & Scollie 2013, Brännström m.fl. och Kile & Svensson, 2014). Det gör att 

denna studie är värdefull då den visar en ”verklig” situation, så som den skulle användas i det 

kliniska arbetet.  

 

 

4.2. Resultatdiskussion 
 

I denna studie fann jag att föräldrar tenderar att skatta barnens lyssnarförmåga högre än 

pedagogerna. Detta resultat skiljer sig från tidigare utförd studie av Ching m.fl. (2008) som 

anger att höga poäng på PEACH rating scale tenderar ge höga poäng på TEACH rating scale. 

En förklaring till att pedagogerna skattar lyssnarförmågan lägre skulle kunna vara att barn 

generellt utsätts för olika typer av ljudmiljöer i hemmet och i skolan. En ”ljudrik miljö” i 

hemmet motsvarar inte alltid en ”ljudrik miljö” i skolan, vilket även Ching m.fl. (2008) 

diskuterar. Vidare menar Gustafsson (2009)  att klassrummen i förskolan/skolan överlag har 

dålig akustiksanering, vilket i sin tur gör det ännu svårare för barn med hörselnedsättning att 

höra. Exempel på sådana störningsljud är till exempel aktivitetsbuller från korridorer, 

skolgården och från intilliggande klassrum. Buller i klassrummen kan komma från 

ventilationstrummor, belysning och teknisk utrustning så som datorer och projektorer. 

(Gustafsson, 2009, Mccreery, Venediktov, Coleman & Leech, 2012). Föräldrar är möjligen 

mer medvetna om sitt barns hörselnedsättning och försöker därför i större utsträckning 

kompensera för denna genom att i så stor utsträckning som möjligt reducera störningsljuden i 

hemmet.  

 

Den svenska versionen av TEACH rating scale hade låg reliabilitet.  Den fråga som påverkar 

formulärets reliabilitet mest är fråga 7. ”När du befinner dig i en tyst miljö och läser för 

barnet hur ofta är barnet uppmärksam på vad du säger? ELLER om barnet lyssnar på en 

saga/på sånger på t.ex. tv eller cd när det är tyst i bakgrunden hur ofta kan hen då följa med i 

vad som sägs?”. Om denna fråga uteslöts ökade värdet till vad som skulle kunna klassas som 

reliabelt. Jag vill dock inte sträcka mig till att man i nuläget skall plocka bort denna fråga, då 

det låga värdet skulle kunna bero på det låga deltagarantalet i studien och att den statistiska 

osäkerheten ökar vid små urvalsgrupper. Det faktum att det låga deltagarantalet kan ha 

betydelse styrks av att det låga värdet i huvudsak berodde på svar gällande en individ. Om 

denna individ uteslöts helt i samband med beräkningen av Cronbach´s alfa hade resultatet 

visat att TEACH rating scale var reliabelt. Därför är det nödvändigt att göra fortsatta studier 

med större urval.  

 

Denna studie visar på en låg relation mellan de båda frågeformulären, vilket skiljer den åt från 

Ching m.fl. (2008) som fann en stark relation för totalpoängen på de båda frågeformulären 

och för underskalan ”tyst miljö. De fann dock att relationen mellan underskalan ”ljudrik 

miljö” för de båda frågeformulären var betydligt lägre. Denna studie fann dock att relationen 

mellan formulären var låg för båda frågeformulärs totalpoäng och dess underskalor. Det finns 

inte några tidigare studier som har utgått från metoden Bland-Altman plots för att värdera 

enigheten. Resultaten från denna studie visade dock att enigheten mellan formulären var låg 

och att skillnaderna mellan totalpoängen kunde vara stora. Trots att formulären i sig delvis är 

likadant konstruerade kan resultatet påverkas av att PEACH rating scale har två frågor mer än 

TEACH rating scale, vilket eventuellt kan påverka utslaget av analyserna.  Detta skulle tala 
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mot att det ena formuläret kan bytas ut mot det andra. Då jag fann att relationen och enigheten 

mellan de båda formulären är låg anser jag därför att det kan finnas en nytta med att använda 

båda formulären för att utvärdera lyssnarförmåga efter hörapparatsanpassning. Genom att 

inkludera båda frågeformulären får man som audionom en förståelse för hur barnets 

lyssnarförmåga är i olika lyssnarmiljöer och olika lyssnarsituationer, vilket kan ha stor 

betydelse för barnets fortsatta re/habilitering. 

 

Studien visar att det inte finns några signifikanta skillnader i hur föräldrar och pedagoger 

skattar barnens grad av hörhjälpmedelsanvändning. Även om det inte fanns några signifikanta 

skillnader kan det finnas skillnader hos individuella barn. Därför anser jag att det kan vara av 

vikt att inte enbart skatta grad av hörhjälpmedelsanvändningen i hemmet. Frågan är också hur 

tillförlitliga dessa skattningar är? Studier har visat att föräldrar tenderar att skatta 

hörhjälpmedelsanvändningen högre än vad barnet i själva verket använder sina apparater 

(Walker m.fl. 2013). Walker m.fl. (2013) undersökte skattningen av 

hörhjälpmedelsanvändning genom att jämföra föräldrars skattning med hjälp av dataloggar 

från hörapparaterna och de fann att dataloggarna visade att barnen hade använt sina 

hörapparater färre timmar än vad föräldrarna skattat. Genom att undersöka grad av 

hörhjälpmedelsanvändning via både PEACH rating scale och TEACH rating scale kan man få 

en mer sanningsenlig överblick över användningsgraden. För barnaudionomer är det extra 

viktigt att få kunskap om graden av hörhjälpmedelsanvändningen på yngre barn på grund av 

sambandet mellan grad av användning och språkutveckling (Arai, 2012). 

 

 

4.3 Framtida forskning 
 

Eftersom flera tidigare internationella studier visat att PEACH rating scale har en god 

reliabilitet (Ching m.fl. 2007, Quar m.fl. 2012, Bagatto & Scollie, 2013, Brännström m.fl. 

2014 och Kile & Svensson, 2014) vore det mycket intressant att göra fortsatta studier gällande 

TEACH rating scales reliabilitet, då med ett större urval för att öka den statistiska säkerheten. 

Vidare behövs ett normalmaterial till TEACH rating scale då nuvarande studie belyser vikten 

av att överväga att använda båda frågeformulären. Vidare skulle en studie med test-retest av 

både PEACH rating scale och TEACH rating scale vara intressant att utföra för att se om 

lyssnarförmågan ändrar sig över tid. 

 

Intressant vore också att utföra en Bland-Altman analys på ett större urval för att öka den 

statistiska säkerheten i huruvida eniga formulären är. 

 

I denna studie har inte hänsyn tagits till om barnen hade någon annan typ av 

funktionsnedsättning vid sidan av sin hörselnedsättning. Därför vore det också intressant att 

undersöka huruvida både PEACH rating scale TEACH rating scale är applicerbart på barn 

med ytterligare funktionsnedsättning.  

  

Det finns sedan tidigare ingen svensk version av TEACH rating scale och således inte några 

jämförbara studier. Internationellt sett finns heller inte något normalmaterial för TEACH 

rating scale. Det skulle därför vara av intresse att samla in ett normalmaterial till TEACH 

rating scale som senare skulle kunna användas i jämförelser med framtida studier på 

formuläret. 
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5. SLUTSATS 
 

Denna studie har gett större inblick i huruvida lyssnaförmågan hos barn med 

hörselnedsättning bedöms olika, beroende på om den skattas av föräldrar eller pedagoger. 

Studien visade att det fanns en skillnad i skattningen av lyssnarförmåga vilket skulle kunna 

härledas till att lyssnarmiljöerna skiljer sig åt i hemmet och i skolan. Detta betyder att båda 

formulären kompletterar varandra. För att få en fullgod insikt i barnets förutsättningar är båda 

formulären viktiga.  

 

Studien undersökte också relationen och enigheten mellan formulären. Resultatet visade att 

det finns en låg enighet och en låg relation mellan PEACH rating scale och TEACH rating 

scale vilket även det styrker värdet av att administrera båda formulären.  

 

I studien undersöktes reliabiliteten på TEACH rating scale. Det visade sig att reliabiliteten 

blev låg möjligen på grund av det lilla deltagarantalet. Därför är det av största vikt att utföra 

utökade studier med ett större material för att undersöka formulärets reliabilitet.  

Studien kunde också konstatera att föräldrar och lärare tenderade till att skatta 

hörhjälpmedelsanvändningen på liknande sett.  

 

Denna studie har visat att den som arbetar kliniskt med hörapparatsanpassning på barn har 

nytta av att använda sig av båda formulären. Genom att göra det får audionomen en fullgod 

överblick över hur barnets lyssnarförmåga förhåller sig i vardagen, både i hemmet och i 

skolan.   

 

 

6. TACK! 
 

Jag vill framföra ett stort tack till alla barn, föräldrar och pedagoger som har gjort arbetet med 

denna studie möjligt. Ett stort tack till mina handledare Jonas Brännström och Tina Ibertsson 

för en god handledning och mycket goda råd och stöd genom arbetets gång. Jag vill tacka 

Audiologiska avdelningen vid Skånes universitetssjukhus (SUS) och min bihandledare Jessica 

Ågren för hjälpen med rekryteringen av testdeltagare. Till sist vill jag tacka min kära sambo 

för allt ditt stöd. 
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BILAGA 1  Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi 
 Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund 

 Skånes universitetssjukhus Lund 

 221 85 Lund 

 

Lyssnarbeteende hos barn med varierande grad och typ av nedsättning, som har fått 

hörselhjälpmedel. 

 

Information till föräldrar 

Jag heter Oskar Trygg och är legitimerad audionom. Jag studerar på magisterprogrammet i 

audiologi vid Lunds Universitet. Utbildningen ger oss kunskaper inom hörsel utifrån ett 

tekniskt, beteendevetenskapligt och medicinskt perspektiv. Jag arbetar med mitt 

magisterarbete och har under våren översatt ett frågeformulär som kommer att kunna 

användas för utvärdering av hur hörhjälpmedlet fungerar för barnet i skolmiljön. Under 

sommaren/hösten kommer jag att prova ut det översatta frågeformuläret. I samband med detta 

kommer jag även att samla in material till ett ytterligare frågeformulär riktat till föräldrar till 

barn med hörselnedsättning. Det färdiga sammanställda materialet kommer senare att kunna 

användas av barnaudionomer för att utvärdera anpassningen av hörhjälpmedel utanför 

kliniken. Jag söker därför nu barn i åldrarna 0-20 år som har en hörselnedsättning och har 

eller ska få någon form av hörselhjälpmedel.  

 

Vad innebär ett deltagande? 

Genom att delta i denna studie skulle ni bidra med betydande information som skulle vara till 

stor hjälp för det barnaudiologiska arbetet i Sverige. Föräldrar som väljer att delta i denna 

studie kommer att få fylla i två frågeformulär. Det ena används för att utvärdera 

hörhjälpmedelsanpassningen i hemmiljön och det andra syftar till att kartlägga ert barns 

lyssnarbeteende. Frågeformulären inleds med en förklarande text med hänvisningar om hur ni 

ska besvara dem. Det är viktigt att ni läser igenom dessa anvisningar noga. I samband med att 

ni föräldrar fyller i två formulär kommer ett annat frågeformulär att skickas till den 

lärare/förskolelärare som känner barnet bäst. Detta formulär används för att utvärdera 

hörhjälpmedelsanpassningen i skolmiljön. Ert barns audiologiska journaler i form av 

tonaudiogram och eventuellt talaudiogram kommer att granskas för att ge ett ytterligare 

underlag om ert barns hörsel.  

 

Allmän information 

Er medverkan i undersökningen är helt frivillig, och ni kan när som helst avbryta ert 

deltagande. Om ni väljer att inte medverka, eller avbryter ert deltagande, har detta inga 

konsekvenser för eventuell medverkan i framtida undersökningar. Alla uppgifter och allt 

material kommer i så fall att förstöras. Vi kommer att samla ihop allt material och analysera 

det som fyllts i. Endast vi som är direkt engagerade i denna forskning kommer att ha tillgång 

till materialet. Varje familj kommer att ges ett kodnummer som genomgående kommer att 

användas och all information kommer att hanteras anonymt. Resultatet från denna studie 

kommer att publiceras och dessa uppgifter kommer att vara avpersonifierade.  

Forskningshuvudman är Lunds universitet som också är ansvarig för era personuppgifter, 

enligt personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgifterna utgörs av det ni själva fyller i 

svarsblanketten nedan, dvs. barnets och förälderns namn, telefonnummer, e-postadress samt 

barnets födelsedatum. Ni fyller även i vilken förskola/skola som barnet går i och 

kontaktuppgifter till den lärare/förskolelärare (obs, ordinarie lärare/förskolelärare, ej 

hörselpedagog) som känner barnet bäst.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni får gärna kontakta mig eller mina handledare vid frågor angående studien. Är ni 

intresserade av att deltaga i denna studie fyller ni i bifogad samtyckesblankett och returnerar 

denna till oss i bifogat svarskuvert så kontaktar vi er. 

 

 
Med vänliga hälsningar  

 

Oskar Trygg    Tina Ibertsson 

Aud.stud /Leg. Audionom   Handledare/universitetslektor 

Tele: 070-250 29 87   PhD i Audiologi 

E-post: oskar.trygg@gmail.com                                            E-post: tina.ibertsson@med.lu.se 

 

Jonas Brännström   Jessica Ågren 

Handledare/Universitetslektor  Bi-handledare  

PhD i Audiologi   Leg. Audionom Audiologiska Avd. Lund 

E-post: jonas.brannstrom@med.lu.se  E-post:  Jessica.A.Agren@skane.se 

  

mailto:oskar.trygg@gmail.com
mailto:tina.ibertsson@med.lu.se
mailto:jonas.brannstrom@med.lu.se
mailto:Jessica.A.Agren@skane.se


 

 

 

BILAGA 2 

 

Svarsblankett för undersökningen 
 

Vi har läst igenom informationen har förstått syftet och målsättningen med 

undersökningen. Vi är medvetna om att vi när som helst kan avbryta 

deltagandet. 

 

Vi vill gärna delta i undersökningen � 

 

 

Vårdnadshavarnas namn (OBS! Vid delad vårdnad krävs bådas underskrifter för barn 

under 12 år): …………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

    

Telefonnummer: ……………………………………………………………………….. 

 

E-postadress: …………………………………………………………………………... 

 

Adress:…………………………………………………………………………………. 

 

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

Barnets namn       Födelsedatum 

 

………………………………………………… 

Den lärare/förskolelärare som känner barnet bäst 

 

………………………………………………... 

Namn på barnets skola 

 

……………………………………………….. 

Telefonnummer till barnets lärare 

 

 

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

            Ort och datum 

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

Vårdnadshavarnas namnteckningar         Ort och datum  

 

 

BILAGA 3 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
Information till dig som använder hörapparat eller till dig som har ett barn som 

använder hörapparat, gällande en hörapparatsstudie. 

 

Mitt namn är Jessica Ågren och jag arbetar som audionom vid Skånes Universitetssjukhus. 

Parallellt med mitt arbete på avdelningen kommer jag i tjänsten att handleda audiologistudent 

Oskar Trygg vid Lunds Universitet som skriver sin magisteruppsats. Uppsatsens syfte är att 

samla kunskap om ett frågeformulär som används för att utvärdera nyttan av 

hörselhabilitering hos barn- och ungdomar.  

 

Fördelen med att delta i studien är att vi kan komma fram till om frågeformuläret är ett 

användningsbart sätt att utvärdera hörapparatsnyttan hos barn- och ungdomar på vår klinik.  

 

 

Har Ni frågor angående projektet kontakta mig,  

 

Jessica Ågren, leg audionom 

Vårdenhet Audiologi Malmö/Lund 

Skånes Universitetssjukhus 

e-mail: Jessica.A.Agren@skane.se 

 

 

Ni kan också ringa rådgivande audionom på tfn: 040-33 65 80, måndag, tisdag och fredag 

08.00-09.00 eller på tfn: 040-33 27 90 måndag-fredag 13.00–15.30 

 

Tack för Er medverkan! 

Jessica Ågren, legitimerad Audionom 
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BILAGA 4

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
  



 

 

 

BILAGA 5  Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi 
   Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund 

   Skånes universitetssjukhus Lund 

         221 85 Lund 

 

Informationsbrev till berörd pedagog 

Ni får det här brevet för att ni har ett barn med hörselnedsättning, vars föräldrar har tackat ja till att 

delta i studien:  

Lyssnarbeteende hos barn med varierande grad och typ av nedsättning, som har fått 

hörselhjälpmedel. 
 

Jag heter Oskar Trygg och är legitimerad audionom. Jag studerar på magisterprogrammet i audiologi 

vid Lunds Universitet. I samband med att jag nu gör mitt exmensarbete har jag översatt ett 

frågeformulär (Teacher’s Evaluation of Aural/Oral Performance of Children) som kommer att kunna 

användas för utvärdering av lyssnarbeteende i skolmiljö och därmed vara ha stor klinisk betydelse för 

hörhjälpmedelssanpassning på barn. För att testa detta formulär kommer jag under hösten be 

pedagoger som har ett barn med hörselnedsättning i sin klass att besvara frågorna. I samband med 

detta kommer även barnens föräldrar fylla i ett frågeformulär som anpassats för att utvärdera 

lyssnarbeteende och hörhjälpmedel i hemmamiljön. Svaren från dessa formulär kommer sedan att 

ligga till grund för min studie. Jag undrar nu om ni kan tänka er att fylla i ovan nämnt frågeformulär, 

då jag från barnet och barnets föräldrar fått information om att ni är den pedagog som känner barnet 

bäst.  

 

Vad innebär studien? 

Fyll i svarsblanketten och frågeformuläret som finns bifogade i detta brev. 

Frågeformuläret inleds med en förklarande text, med hänvisningar om hur ni besvarar det. Det är 

viktigt att ni läser igenom dessa anvisningar noga. Efter att frågeformuläret är besvarat och 

svarsblanketten är ifylld skickas detta tillbaka med det förfrankerade kuvertet som också finns bifogat. 

 
Allmän information. 

Er medverkan i undersökningen är helt frivillig, och ni kan när som helst avbryta ert deltagande. Om 

ni väljer att inte medverka, eller avbryter ert deltagande, har detta inga konsekvenser. Alla uppgifter 

och allt material kommer i så fall att förstöras. Vi kommer att samla ihop allt material och analysera 

det som fyllts i. Endast vi som är direkt engagerade i denna studie kommer att ha tillgång till 

materialet. Samtliga deltagare kommer att ges kodnummer som genomgående kommer att användas. 

All information kommer att hanteras anonymt. Resultatet från denna studie kommer att publiceras och 

samtliga resultat är avpersonifierade. Forskningshuvudman är Lunds Universitet. Skulle det vara några 

oklarheter som uppstår eller om ni har några frågor angående studien är ni välkomna att kontakta mig 

eller mina handledare.  

 

Med vänliga hälsningar  

Oskar Trygg    Tina Ibertsson 

Aud.stud /Leg. Audionom   Handledare/universitetslektor 

Tele: 070-250 29 87   PhD i Audiologi 

E-post: oskar.trygg.904@student.lu.se                                  E-post: tina.ibertsson@med.lu.se 

 

Jonas Brännström   Jessica Ågren 

Handledare/Universitetslektor  Bi-handledare  

PhD i Audiologi   Leg. Audionom Audiologiska Avd. Lund 

E-post: jonas.brannstrom@med.lu.se  E-post:  Jessica.A.Agren@skane.se 

 

mailto:oskar.trygg.904@student.lu.se
mailto:tina.ibertsson@med.lu.se
mailto:jonas.brannstrom@med.lu.se
mailto:Jessica.A.Agren@skane.se


 

 

 

BILAGA 6 

 

 

 

 

 

Svarsblankett för undersökningen 
 

Jag har läst igenom informationen har förstått syftet och målsättningen med 

undersökningen. Jag är medveten om att jag när som helst kan avbryta 

deltagandet. 

 

Jag vill gärna delta i undersökningen � 

 

 

 

………………………………………………….   

Namn 

…………………………………………………. 

Skola jag jobbar på 

 

Telefon nummer: …………………………………………….. 

E-postadress: …………………………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………. ………………………………… 

Underskrift    Datum och ort 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILAGA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.E.A.C.H 

Teacher’s Evaluation of Aural/Oral Performance of Children 

 

Pedagogers utvärdering av Aural/Oral utveckling hos barn 

Utvecklad av Theresa Ching & Mandy Hill 
 

 

 

 

 

 

 

Barnets namn: 

Barnets födelsedatum: 

Lärarens namn: 

Audionom: 

Datum: 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
T.E.A.C.H 

Teacher’s Evaluation of Aural/Oral Performance of Children 

Utvecklad av Theresa Ching & Mandy Hill 

 

Vad är TEACH? 

 TEACH (Teacher’s Evaluation of Aural/oral performance of  

Children) är ett frågeformulär utformat för att skapa en 

uppfattning om hur ett barn hör och kommunicerar med andra 

när hen använder sin/a hörapparater / er och /eller 

Cochleaimplantat (CI). 

  

TEACH är inte ett test. Kom ihåg att även normalhörande barn har 

svårigheter att höra i visa situationer. Barns förmåga att höra 

förbättras när de växer och utvecklas och i samband med att de skaffar 

sig mer lyssnarvana. 

 

Varför andvänds TEACH? 

TEACH används för att utvärdera framstegen av barnets hörapparater 

och/ eller CI. Dina svar kommer att användas för att skapa en bild av 

hur barnets hörsel fungerar i vardagslivet. Resultatet kan användas av 

barnets audionom som vägledning för att på bästa sätt kunna förbättra 

ditt barns hörselsituation. TEACH kan även användas som 

uppföljning med jämna intervall för att följa upp barnets utveckling 

från en specifik intervention/handlingsplan.  

 

Hur gör jag? 

 Fundera över hur barnet reagerat under den senaste veckan 

utifrån varje fråga. 

 Ge ett svar utifrån hur stor del av tiden i procent som barnet 

reagerat på det som beskrivs i frågan. 
 



 

 

 

 

Vad händer sen? 

När du lämnar in frågeformuläret, finns det en möjlighet att du 

kommer att bli kontaktad igen för att gå igenom svaren på formuläret. 

Vi kan då komma att ställa ett par följdfrågor för att de ska vara säkra 

på att de fått en bra bild över barnets förmågor och behov. 

 

Resultatet från TEACH kommar att användas för att följa 

barnets utveckling. 

 

 

Checklista inför TEACH-graderingen 

 

Under den senaste veckan  

Ja 
 

Nej 

 

Har barnet använt sin/sina hörapparater och eller CI? 

  

 

Har barnet varit friskt/mått bra? 

  

 

Har barnets hörapparat/er och eller CI fungerat som de 

ska? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tänk över hur barnet reagerat i olika lyssningssituationer under den senaste veckan och ringa 

in det svar som stämmer in bäst. 

 Fråga Aldrig 

0% 

Sällan 

1 - 25% 

Ibland 

26 - 50% 

Ofta 

51 - 75% 

Alltid 

75 - 

100% 1. Hur ofta har barnet använt 

sitt/sina hörapparater/CI? 
 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2. Hur ofta har barnet blivit 

upprört eller klagat över 

starka ljud? 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

3. När du ropar, reagerar barnet 

på sitt namn i tysta 

situationer? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

4. När du frågar, följer barnet 

enkla instruktioner eller utför 

enkla uppgifter i tysta 

miljöer. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5. Om du ropar, reagerar barnet 

då på sitt namn i 

stökiga/ljudrika miljöer utan 

att hen ser ditt ansikte? 

(exempel på svar kan vara att 

barnet tittar upp, vänder sig 

om eller svarar muntligt). 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

6. När du frågar, följer barnet 

enkla instruktioner eller utför 

enkla uppgifter i 

stökiga/ljudrika miljöer. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

7. När du befinner dig i en tyst 

miljö och läser för barnet hur 

ofta är barnet uppmärksam på 

vad du säger? ELLER om 

barnet lyssnar på en saga/på 

sånger på t.ex. tv eller cd när 

det är tyst i bakgrunden hur 

ofta kan hen då följa med i 

vad som sägs? 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

8. Hur ofta tar barnet initiativ 

eller deltar i samtal i en tyst 

miljö? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 



 

 

 

 

 

Skriv gärna kommentarer och frågor här: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9. Hur ofta tar barnet initiativ 

eller deltar i samtal i en 

stökig/ljudrik miljö? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

10. Hur ofta känner barnet igen 

andras röster utan att se vem 

som pratar? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

11. Hur ofta reagerar barnet på 

ljud som inte är mänskliga 

röster? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Poängsättning: fylls i av audionom 

 

   Poängsumma              Summa i % 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

TYST (Fråga 

3+4+7+8+10) A 

 (A/20) 

x100 

 

LJUDRIK (Fråga 

5+6+9+11) 

B 

 (B/16) x 

100 

 

TOTALT (A+B) 

C 

 (C/36) x 

100 

 


