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Sammanfattning: 

Auditiv signalbearbetningsstörning (APD) är ett tillstånd som fått stor uppmärksamhet inom forskning 
de senaste åren. APD är ett tillstånd med så kallad komorbiditet. Det innebär att APD förekommer 
som en egen diagnos och ibland tillsammans med någon annan diagnos, vanligtvis 
uppmärksamhetsstörning och impulsivitet/hyperaktivitet (ADHD), språkstörningar eller dyslexi. På 
grund av att APD ofta förekommer med andra neuropsykiatriska diagnoser ses det av många som ett 
diffust tillstånd. 

Syftet med denna studie är att undersöka likheter och skillnader i symptombilder, ansatser av 
diagnostik och behandling av APD, ADHD, språkstörningar och dyslexi. Undersökningen ämnar sig 
till att kartlägga riskfaktorer som finns för att diagnoserna kan förväxlas med varandra. 

Denna undersökning redovisas i form av en översiktsrapport där sökning av relevanta artiklar och 
annan litteratur var centralt för studien. 

Resultatet indikerar att det finns både skillnader och likheter gällande symptom, utredning och 
behandling för barn med APD, ADHD, språkstörningar och dyslexi. Resultatet tyder även på att det 
finns riskfaktorer med förväxling av diagnoserna där bristande kunskap om APD hos relevanta 
yrkesgrupper skulle kunna ses som en av orsakerna.  

 

Sökord: Auditiv signalbearbetningsstörning, ADHD, Språkstörningar, Dyslexi, Komorbiditet 

 



	  
	  

Arbetsfördelning 

Samtliga delar av examensarbetet har fördelats lika och skrivits i samarbete mellan 
författarna.  

Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Susanne Köbler för det enorma engagemang och 
stöd samt den värdefulla vägledningen du givit oss under examensarbetets gång. Vi uppskattar 
verkligen att ha fått dra nytta av din kunskap och dina synpunkter.  

Vi vill också tacka Margareta Landin på audiologiska forskningskliniken vid Örebro 
universitetssjukhus, som har varit till stor hjälp vid sökningen av de vetenskapliga artiklar 
som har tillämpats i examensarbetet.   

 

Annika & Emma 

Örebro 2015-04-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Innehållsförteckning 
 
1.  Begreppsförklaring .......................................................................................................... 1 

2.  Bakgrund ............................................................................................................................ 2 

     2.1. Auditiv signalbearbetning .............................................................................................. 4 

    2.2. Top-down och bottom up processer ................................................................................ 5 

3.  Syfte .................................................................................................................................... 6 

4.  Frågeställningar.. .............................................................................................................. 6 

5.  Metod .................................................................................................................................. 6 

6.  Resultat ............................................................................................................................... 7 

     6.1. Auditiv signalbearbetningsstörning ............................................................................ 7 

           6.1.1. Utredning .............................................................................................................. 9 

           6.1.2 Behandling ........................................................................................................... 10 

     6.2. Uppmärksamhetsstörning och impulsivitet/hyperaktivitet .................................... 11 

    6.2.1. Utredning ............................................................................................................ 12 

    6.2.2. Behandling .......................................................................................................... 13 

     6.3.  Språkstörningar ........................................................................................................ 13 

   6.3.1. Utredning ............................................................................................................. 14 

   6.3.2. Behandling ........................................................................................................... 14 

     6.4.  Dyslexi ........................................................................................................................ 15 

         6.4.1. Utredning .............................................................................................................. 15 

         6.4.2. Behandling ............................................................................................................ 15 

7.  Diskussion........................................................................................................................16 

    7.1.Metoddiskussion............................................................................................................16 

    7.2. Resultatdiskussion........................................................................................................16 

         7.2.1. Symptom ................................................................................................................ 16 

         7.2.2. Utredning .............................................................................................................. 17 

         7.2.3. Behandling ............................................................................................................ 18 

8.  Slutsats .............................................................................................................................. 20 

9.  Avslutande kommentar ................................................................................................ 20 

10. Referenslista ................................................................................................................... 21 



1	  
	  

1. Begreppsförklaring 
 
§ Auditiv signalbearbetningsstörning (auditory processing disorder, APD): Ingen 

information eller diagnos av APD förekommer hos Socialstyrelsen. 
 

§ Uppmärksamhetsstörning och impulsivitet/hyperaktivitet (attention deficit 
hyperactivity disorder, ADHD):  
Huvudsymtomen vid ADHD är uppmärksamhetsstörning, impulsivitet och 
hyperaktivitet/överaktivitet. Barn med ADHD har svårt att vänta, att kontrollera 
känslor och humör. Många har ett oförutsägbart beteende. Flertalet har problem med 
att planera och organisera sin tillvaro – har brister i vad som kallas hjärnans 
exekutiva funktioner. En betydande andel barn med ADHD har svårigheter i 
samspelet med andra. De kan ha svårt att finna meningsfulla fritidsaktiviteter. Det är 
mycket vanligt att barn och ungdomar med ADHD är ängsliga, osäkra och saknar 
tilltro till sin förmåga (Socialstyrelsen, 2004: http://www.socialstyrelsen.se/ 
publikationer2004/2004-110-7). 
 
 - Förkortningarna APD och ADHD kommer användas i denna uppsats då inga 
svenska förkortningar finns. 
 

§ Språkstörning:  
Vid språkstörning har eleven en påtagligt nedsatt språkförmåga jämfört med andra 
jämnåriga. Språkstörningen kan vara expressiv (svårigheter att uttrycka sig, resonera, 
reflektera), impressiv (svårigheter att förstå ord och begrepp) eller bestå av en 
kombination av dessa båda.  För en flerspråkig elev påverkas språkförmågan också av 
den tid, och i vilken omfattning, som denne har haft tillgång till det nya språket. 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015: http://www.spsm.se/sv/temawebbar/ 
Motas/Pedagogiska-konsekvenser/Sprakstorning/)  
 

§ Dyslexi:  
Dyslexi är en nedsättning i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska 
(fonologi avser språkets ljudmässiga form), som är viktiga för att kunna utnyttja 
skriftens principer för kodning av språket. Nedsättningen ger sig i första hand 
tillkänna som svårigheter att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Men 
den kommer också fram tydligt genom dålig stavning. Sekundära konsekvenser kan 
innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan 
hämma tillväxten av ordförråd och kunskap om omvärlden. Den dyslektiska 
nedsättningen går i regel igen i släkten, och man har anledning att anta en genetisk 
disposition som kan medföra neurobiologiska avvikelser. Karaktäristiskt för dyslexi är 
att den är varaktig och svårbehandlad. Även om läsningen efter hand blir acceptabel, 
kvarstår oftast stavningsproblem. Vid en mer grundläggande kartläggning av 
fonologisk förmåga finner man att svagheter på detta område kvarstår upp i vuxen 
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ålder. (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012: http://www.spsm.se/sv/Stod-i-
skolan/Funktionsnedsattningar/Las--och-skrivsvarigheter--dyslexi/). 
 

§ American Speech-Language-Hearing Association (ASHA): 
American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) är en nationell, 
professionell och vetenskaplig organisation med över 182, 000 medlemmar. 
Medlemmarna består av bland annat audionomer, logopeder, studenter samt personer 
som forskar om tal, språk och hörsel (ASHA, 1997-2015: http://www.asha.org/ 
about/). 
 

§ British Society of Audiology (BSA):  
British Society of Audiology (BSA) den största audiologiska organisationen inom 
Europa. Syfte med organisationen ämnar sig till att öka kunskapen kring hörsel- och 
balans men också utveckla audiologisk praxis genom utbildning av sitt tvär-
vetenskapliga synsätt tillsammans med andra medlemmar inom audiologin (BSA, 
2015: http://www.thebsa.org.uk/about/). 

 

2. Bakgrund 

Auditiv signalbearbetningsstörning (APD) är ett tillstånd som ger upphov till problem med 
lyssningsförmågan trots att standardiserade hörseltester av det perifera hörselsystemet (ytter-, 
mellan-, och innerörat) inte ger något patologiskt resultat (Bailey, 2010). APD utmärks ofta 
hos barn när de börjar skolan eftersom det helt plötsligt börjar ställas krav, vilket gör att 
barnen ofta hamnar efter andra jämnåriga på grund av en nedsatt förmåga i att lyssna och 
bearbeta ljudinformation (Sharma, Purdy & Kelly, 2009). Olika mätningar för APD kräver 
ofta att barnen måste vara över sju år på grund av att hjärnans funktion inte är fullt utvecklad 
hos barn som är yngre än sju år (ASHA, 2005; Bellis, 2003). Mycket forskning om APD 
fokuserar på barn i skolåldern.   

I en studie som gjordes av Gullberg och Hansson (2011) framkommer det att det inte finns 
någon samstämmighet bland de olika yrkesgrupperna audionomer, audiologer eller logopeder 
om hur definitionen av APD ser ut eller hur symptomen ska betraktas. Inte heller hur 
utredningen eller behandlingen av APD ska se ut. APD skulle kunna ses som ett diffust 
tillstånd då det ofta förekommer tillsammans med andra neuropsykiatriska diagnoser, så 
kallad komorbiditet. Dock preciserar Dawes och Bishop (2009) att symptomen kan påträffas i 
närliggande diagnoser och att definitionen av APD endast är en lista av symptom. Syftet med 
denna studie är framförallt att kartlägga riskfaktorer som finns för att APD, ADHD, 
språkstörningar och dyslexi kan förväxlas med varandra. 

En studie som utfördes av Riccio, Hynd, Cohen, Hall och Molt (1994) på barn med diagnosen 
APD visade att 50 % av dessa barn uppvisade symptom som stämmer överens med 
definitionskriterierna för ADHD. I en annan studie som gjordes av Sharma et al. (2009) 
framkom det att ett samband mellan APD och tillstånden språkstörningar och lässvårigheter 
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finns, då 67 % av de barn som deltog i studien hade språkstörningar eller lässvårigheter. 
Barnen som deltog hade en misstänkt diagnos av APD. 

Riccio et al. (1994) poängterar att fler studier bör göras för att undersöka och ta del av 
tänkbara förklaringar till komorbiditet mellan APD och olika tillstånd där ADHD, 
språkstörningar eller dyslexi skulle kunna infalla, och också undersöka och fastställa 
olikheterna som finns mellan tillstånden. Att genomföra neurobiologiska undersökningar och 
titta på resultat av morfologiska undersökningar vilka görs vid uppmärksamhetssvårigheter, 
bör även göras på barn med APD eller språkstörningar. Detta på grund av att morfologiska 
och fysiologiska undersökningar kan ge värdefull information om komorbiditet av 
diagnoserna och kan också förse en värdefull tankeställning om differentialdiagnostik.  

Det är oklart om APD endast beror på en nedsatt funktion i det centrala auditiva nervsystemet 
(CANS) eller om andra områden och strukturer också är involverade (Gullberg & Hansson, 
2011). Vid ADHD föreligger en utvecklingsavvikelse som beror på störningar i hjärnans 
uppbyggnad och funktion. Vid språkstörningar och dyslexi sägs arbetsminnet vara påverkat 
(Hartelius, Nettelbladt & Hammarberg, 2008; Samuelsson, 2009). Arbetsminnet har ansvar 
för lagring och samtidig bearbetning av information generellt. I arbetsminnet finns en gräns 
för hur mycket som kan lagras, vilket är individuellt och där äldre information försvinner när 
ny kommer in om gränsen är överskriden (Hartelius et al. 2008). Gemensamma symptom för 
APD, ADHD, dyslexi och språkstörningar är svårigheter med lyssningsförmågan och auditiv 
bearbetning (Hartelius et al. 2008; Sharma et al. 2009). 

ASHA (2005) anger att benämningarna APD, CAPD (central auditiv bearbetnings-störning) 
och (C)APD [(central) auditiv bearbetningsstörning] kan användas för diagnosen.  ASHA 
framhäver att de flesta begrepps-definitioner inriktar sig på en nedsatt funktion i CANS. 
Gullberg och Hansson (2011, s. 2) sammanfattar information från två studier, vilka pekar på 
att det inte bara är i CANS som en reducerad funktion kan finnas, utan också i till exempel det 
perifera, visuella samt emotionella hörselsystemet. De framhåller därvid att APD, som 
innefattar andra områden och strukturer än endast CANS, är en mer adekvat benämning. 
Därmed kommer benämningen APD användas i denna studie. 

APD är av de flesta relevanta yrkesgrupper ett okänt tillstånd. Det är viktigt att framhäva 
APD så att relevanta yrkesgrupper får kännedom om framförallt dess symptom, men också 
utredning och behandling. Det är extra viktigt för relevanta yrkesgrupper att ha kännedom om 
APD just för att barnet inte ska feldiagnostiseras och därmed få fel behandling. Ingen annan 
uppsats har tidigare genomförts med en sammanställning av APD, ADHD, språkstörningar 
eller dyslexi, därav valet av ämne till denna uppsats. 
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2.1 Auditiv signalbearbetning 

Auditiv bearbetning sker hela vägen från det perifera hörselsystemet, via hörselnerven och 
hjärnstammen upp till hjärnbarken, vilket är en mycket komplex process. Ljudet lämnar det 
perifera hörselsystemet som mekanisk signal och omvandlas till elektriska impulser genom 
hårcellerna i innerörat (Arlinger, 2007; Bailey, 2010; Roeser, Valente & Hosford-Dunn, 
2007). Innerörat består bland annat av cochlean som är uppbyggd tonotopiskt. Det innebär att 
varje hårcell reagerar för en specifik frekvens. Höga frekvenser registreras i början av 
cochlean medan låga frekvenser registreras i toppen av cochlean (Arlinger, 2007; Bailey, 
2010; Rees & Palmer, 2010). 

Ljudinformationen i den auditiva signalen har sin första analys i cochlean och hörselnerven, 
och leds därefter vidare genom hjärnstammen, som är en del av CANS. Slutstationen är 
auditiva cortex (hörselbarken) i temporalloben (Seikel, King & Drumright, 2005). Stationerna 
i hörselbanorna tillhör det centrala nervsystemet och är utformade efter en temporal och 
tonotopisk struktur (Seikel et al. 2005; Rees & Palmer, 2010). 

 

Figur 1. Sammanställning av hörselbanorna såsom exempelvis presenteras av S. Köbler, 2007, p. 3.         
Modifierad med tillstånd. 

Stationerna i hörselbanorna är bland andra cochleariskärnorna, övre olivkärnan, laterala 
lemnisken, nedre fyrhögen, den mediala knäkroppen och auditiva cortex, se figur 1. I 
cochleariskärnorna förfinas signalen och transporteras sedan vidare till den övre olivkärnan 
(Rees & Palmer, 2010). Där analyseras interaurala tidsskillnader och intensitets-skillnader, 
vilka innebär skillnad i signalens tid och intensitet mellan öronen. En skillnad mellan öronen i 
intensitet eller tid uppstår när ljudkällan befinner sig närmare ett av öronen eftersom ljudet når 
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det örat snabbare med högre intensitet eller fortare i tid än motsatt öra (Rees & Palmer, 2010; 
Köbler, 2007, Roeser et al. 2007; Seikel et al. 2005). Övre olivkärnan har också en viktig roll 
i binauralt hörande. (Arlinger, 2007; Seikel et al. 2005) Det binaurala hörandet är förmågan 
att analysera likheter och skillnader i signaler som når båda öronen, och blir viktig för 
ljudlokalisationen (Köbler, 2007; Arlinger, 2007). Laterala lemnisken består av uppåtgående 
och nedåtgående nervfibrer som signalen färdas genom, och tar hand om den bilaterala 
tolkningen av signalen (Bellis, 2003). Den nedre fyrhögen, som exempelvis beskrivs av 
Köbler (2007), analyserar förändringar i signalens amplitud, frekvens och spektrala 
egenskaper. Den är också mottaglig för interaurala tidsskillnader och intensitetsskillnader 
samt grundläggande för språkljud (fonem) och tonfall, och blir på så vis viktig för 
talförståelsen. Den mediala knäkroppen, som också beskrivs av Köbler (2007), jämför 
signalens intensitet och duration med varandra och fungerar som en relästation för signalerna 
som färdas längs hörselbanorna.  

Auditiva cortex som finns i temporalloben, ansvarar för bearbetning av ljudsignaler (Seikel et 
al. 2005). Det innebär bland annat diskrimination och identifikation av ljudsignalens akustiska 
mönster, vilka är betydelsefulla för det mänskliga talet (Chermak & Musiek, 2007). 
Wernickes område ligger i temporalloben och behandlar talsignaler, vilka utgör grunden för 
att kunna förstå och använda tal. Analysen av talsignalen sker med hjälp av tidigare 
erfarenheter från tal- och hörselminnen. Wernickes område finns i vänstra hjärnhalvan vilket 
innebär att hjärnbalkens struktur har central betydelse när det kommer till förbindelsen mellan 
hjärnhalvorna (Bellis, 2003).  

Hjärnbalken är en annan viktig struktur i det centrala nervsystemet. Den består av nervfibrer 
som binder samman hjärnhalvorna, och har ansvaret att förmedla kommunikation och 
information mellan dem. Den vänstra hjärnhalvan anses vara den dominanta delen, och har till 
uppgift att analysera språkprocesser. Den högra hjärnhalvan analyserar betoningen i 
talsignaler samt perception och rytm i icke-talsignaler (Bellis, 2003). Signalerna färdas 
antingen kontralateralt eller ipsilateralt genom hörselsystemet (Seikel et al. 2005). 
Kontralateralt innebär att signaler som skickas in till höger öra bearbetas i vänster hjärnhalva, 
och tvärtom. Signalerna förs över till motsatt sida via hjärnbalken (Köbler, 2007). Ipsilateralt 
innebär att signalanalysen hela tiden sker på samma sida (Seikel et al. 2005). 

 

2.2 Top-down och bottom-up processer 

Top-down och bottom-up är processer inom signalbearbetningen. Bottom-up processer sker i 
det afferenta (uppåtgående) hörselsystemet, vilket innefattar det perifera hörselsystemet, 
hjärnstammen, mellanhjärnan samt talamus (Moore, Rosen, Bamiou, Campbell & Sirimanna, 
2012). Processen arbetar för att analysera den auditiva signalen vilket gör att vi blir medvetna 
om ljudet. Med ett enkelt uttryck sammansätts signalens olika komponenter i auditiva cortex 
med hjälp av bottom-up (Parthasarathy, 2006).  Top-down innefattar den ”icke-auditiva” 
delen av cortex och sker i det efferenta (nedåtgående) hörselsystemet. Det efferenta 
hörselsystemet och top-down har en samverkan med den binaurala bearbetningen av signalen 
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samt auditiv inlärning (Moore, 2012). Top-down arbetar efter mekanismerna interpolering 
och extrapolering. Det innebär att vi kan lägga till information i talsignalen då talsignalen inte 
är fullständig. Detta tack vare att vi känner igen signalen med hjälp av tidigare erfarenheter 
och kunskaper, varvid talsignalen anpassas utifrån situationen vi befinner oss i (Gårding & 
Kjelling, 1998). Vid auditiv bearbetningsstörning anses bottom-up ha en central betydelse 
(Parthasarathy, 2006). 

 

3. Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka likheter och skillnader i symptombilder, ansatser av 
diagnostik och behandling av APD, ADHD, språkstörningar och dyslexi. Undersökningen 
ämnar sig till att kartlägga riskfaktorer som finns för att diagnoserna kan förväxlas med 
varandra.  
 
 

4. Frågeställningar 
 

1. Vilka likheter och skillnader finns det mellan symptomen vid APD, ADHD, 
språkstörningar och dyslexi? 

2. Vad är gemensamt och vad skiljer sig åt mellan de metoder som används vid utredning av 
de olika tillstånden? 

3. Vad är gemensamt och vad skiljer sig åt mellan de behandlingsåtgärder som sätts in för de 
olika tillstånden? 

4. Hur stor är risken att en APD-diagnos inte kan ställas på grund av att man förväxlar den 
med de andra mer kända diagnoserna ADHD, språkstörningar och dyslexi? 
 
 

5. Metod 

I denna studie tillämpades metoden av en översiktsrapport för att besvara studiens 
frågeställningar. En översiktsrapport belyser bland annat att det finns bristande information av 
överblick över ett specifikt område (Backman, 2008).  

En sökning av vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna Medline via PubMed samt 
Cinahl och PsycINFO. Detta för att få ett bra urval av artiklar. Vid sökningen kombinerades 
de använda sökorden, se tabell 1, för att få en överblick över så mycket information som 
möjligt. Sökningen ansågs fulländad då dubbla exemplar av artiklarna uppkom i de olika 
databaserna. Manuell informationssökning genomfördes via artiklarnas referenslistor samt i 
läroböcker och annan litteratur som är knuten till området.  

Inklusionskriterierna vid sökning av artiklar var bland andra att de skulle ha ett godkännande 
av en etisk kommitté. Ingen avgränsning tillämpades gällande språk för litteraturen och 
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litteratur på både engelska och svenska accepterades. Fokus vid sökningen var att artiklarna 
skulle innehålla studier på barn i skolåldern (6-12 år). Tidsspannet för artiklarna inkluderades 
från 1992 och framåt. Det var från början tänkt att endast artiklar från 2000-talet skulle 
inkluderas. Dock blev en artikel av Smoski, Brunt och Tannahill (1992) ett undantag då den 
ansågs vara relevant för studiens ämne, därav skedde en utökning av årtalen. Sökordet 
”Auditory Perceptual Disorder” användes vid sökningen då det i databaserna beskrivs som 
samma åkomma som Auditory Processing Disorder. 

Tabell 1. Redovisning av sökorden där siffrorna anger antalet träffar i varje databas och siffrorna i 
parantes anger antal valda artiklar. 

 
Sökord                                                                      Databaser 

          Sökordskombinationer                                               PubMed         Cinahl       PsycINFO                                  
1.   Auditory perceptual disorder                                               724(0)           495(0)        254(0) 

2.  (“Auditory Perceptual Disorder”[Mesh])                               22(3)             36(0)          42(0) 
     AND “Attention Deficit Disorder with 
      Hyperactivity ”[MeSH Terms] 
 
3.  APD and ADHD                                                                        18(3)                5(0)            27(0) 

4.  APD and Dyslexia                                                             12(0)              11(0)          8(0) 

5.  APD and comorbidity and ADHD                                              6(0)                2(0)            0 

6.  APD and comorbidity and Dyslexia                                            6(1)               5(0)             0 

7.  APD and comorbidity and Language                                          7(1)                1(0)            0 
      Speech impairment 

 

6.  Resultat 

6.1.  Auditiv signalbearbetningsstörning (APD) 

APD är ett neurologiskt tillstånd som innebär svårigheter i att bearbeta ljudinformation trots 
att hörselmätningar av det perifera hörselsystemet ger ett resultat som inte är patologiskt 
(McArthur, 2009). Det är vanligt att dessa svårigheter plötsligt upptäcks i skolåldern. Dessa 
barn beskrivs ofta ha svårt med att lyssna samt ta till sig auditiv information, speciellt om det 
finns ljud i bakgrunden. De misstolkar ibland också vad som sägs, verkar ha selektiv hörsel, 
tar längre tid på sig att förstå vägbeskrivningar som presenteras i auditiv form (Sharma et al. 
2009) samt har problem med att förstå muntliga instruktioner och snabbt tal (Jerger & Musiek, 
2000). En del av barnen har även svårt att skilja mellan språkljud (Carlberg Eriksson, 2011) 
samt har läs- och skrivsvårigheter (Riccio et al. 1994). Vissa av barnen beter sig som om de 
har en signifikant nedsättning av den perifera hörseln. Svårigheterna som barnen uppvisar 
med att kunna lyssna är karakteristiska för APD (Jerger & Musiek, 2000). Dock blir barnet 
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ofta diagnostiserat med något annat tillstånd först, till exempel språkstörningar, läs- och 
skrivsvårigheter eller uppmärksamhetstörningar, beroende på vilken yrkesgrupp barnet först 
blir undersökt av (Sharma et al. 2009).  

Witton (2010) konstaterar att de är svårt att fastställa en ren diagnos av APD då det finns för 
lite mätbatterier vid utredning av APD. Speciellt om en kognitiv eller sensorisk nedsättning 
finns utöver problem med den auditiva bearbetningen. Witton anger att det finns få 
rapporterade fall av ren APD. Gullberg och Hansson (2011) anger att ungefär 2-5% av barn i 
USA har APD. De framhåller dock att det inte finns några exakta siffror. Trots normal hörsel 
bidrar APD till svårigheter att uppfatta tal. Svårigheter kan då finnas i bearbetningen av både 
verbala och icke-verbala signaler (Gullberg & Hansson, 2011; BSA, 2011). Inga statistiska 
siffror finns dokumenterade för hur många barn i Sverige som har APD. 

Gullberg och Hansson (2011, s. 2) anger andra studier som bland annat visar att en nedsatt 
funktion längre upp i de språkliga och kognitiva processerna som uppmärksamhet, minne eller 
fonologisk medvetenhet, resulterar i APD. Gullberg och Hansson framhäver dock att APD 
inte bör ses som ett resultat av någon annan nedsatt funktion, utan att det i stället bör ses som 
ett tillstånd med komorbiditet. Med andra ord att APD förekommer som en egen diagnos 
tillsammans med någon annan diagnos, till exempel uppmärksamhetsstörning, språkstörningar 
eller läs- och skrivsvårigheter. 

BSA (2011) framhäver tre olika former av APD; 1) APD som utvecklas under barndomen 
utan någon etiologisk orsak. Denna form är vanligast (Moore et al. 2012) och fokuseras mest 
på eftersom den riskerar att påverka barnets inlärning, vilket i sin tur kan bidra till en 
försämrad skolprestation. 2) APD som har orsakats av en postnatal händelse, neurologiskt 
trauma eller infektion, 3) APD som utvecklas i närvaro, eller som ett resultat, av en perifer 
hörselnedsättning (BSA, 2011). Moore (2007) anger att denna typ av APD vanligtvis drabbar 
vuxna som haft många ihållande öroninflammationer i mellanörat som barn. Ihållande 
öroninflammationer bidrar till uppkomsten av språkstörning samt en försämrad auditiv 
bearbetning, vilket kan yttra sig i vuxen ålder.  

ASHA (2005) har sammanställt symptom på APD vilka har anpassats i en tabell av Gullberg 
och Hansson (2011). Symptomen består av auditiva förmågor där nedsättning i en eller flera 
av dessa bör uppvisas för att få diagnosen.  

Tabell 2. Sammanställning av symptom på APD (Tillstånd av Gullberg & Hansson, 2011, s. 2) 

Auditiv förmåga 
	  

Svårigheter i och utanför testsituationer	  

Ljudlokalisation och 
– lateralisering 
	  

Att kunna avgöra varifrån ljud kommer. 
	  

Auditiv diskrimination	   Att kunna särskilja verbala såväl som icke-
verbala ljud, t.ex. mellan minimala fonempar 
eller toner med olika frekvens. 
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Auditiv igenkänning av ljudmönster 
	  

Att kunna skilja mellan en följd av 
ljudstimuli beträffande exempelvis duration 
eller tonhöjd, t.ex. att i rätt ordning kunna 
identifiera ljusa eller mörka toner som 
presenteras i följd. 
 

Hörselns temporala aspekter	   Att uppfatta tidsrelaterade ledtrådar i den 
akustiska signalen, t.ex. detektera en kort 
tystnad i en signal. 
 

Auditiv förmåga i närvaro av 
konkurrerande akustisk signal 
	  

Att förstå tal när delar av ljudsegment 
försvinner på grund av en annan signals 
närvaro, t.ex. höra en lärares röst över elevers 
sorl. 
 

Auditiv förmåga vid försämrad 
akustisk signal 
	  

Att förstå en akustisk signal med minskad 
redundans, t.ex. förvrängt tal i en lokal med 
lång efterklangstid.	  	  
	  

 

6.1.1. Utredning 

BSA (2011) och ASHA (2005) anger olika mätningar som redovisas i tabell 3, vilka ska 
inkluderas vid diagnostik av APD. Det är av stor vikt att utföra dessa tester för att kunna 
särskilja APD från andra samexisterande sjukdomar. För närvarande finns inget ensamt 
specifikt audiologiskt test för att kunna diagnostisera APD. Dock finns flera olika aktuella 
tester som sammanställs. ASHA understryker att inte alla mätningar nödvändigtvis behöver 
tillämpas. Vilka av mätningarna som används bestäms av den som utför testen och är 
beroende av vilka symptom som uppvisas. ASHA framhäver också att det är av stor vikt att en 
utredning av det perifera hörselsystemet bör utföras innan utredning av APD. I utredning av 
det perifera hörselsystemet bör mätningar som tonaudiometri, tympanometri, 
stapediusreflexmätning samt otoakustiska emissioner (OAE) ingå. Bellis (2003) uppger att 
hjärnstamsaudiometri (engelska: auditory brainstem response, ABR) också tillhör de 
standardmätningar som görs vid APD. Den mäter funktionen av hörselnerven som har 
anknytning till hjärnstammen. I tabell 3 finns tester där det inte finns någon motsvarighet till 
på svenska, därav anges några med sin engelska benämning. 
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Tabell 3. Sammanställning av audiologiska tester för APD (BSA, 2011; ASHA, 2005; Bellis, 2003; 
Arlinger, 2007; Musiek & Chermak, 2007) 

Audiologiska aspekter som undersöks 
 

Mätningar 

Ljudlokalisation och lateralisering - Dikotiskt taltest 
- Fasaudiometri 
- Maskeringsnivåskillnader  
- Rapidly Alternating Speech Perception 
 

Auditiv diskrimination och igenkänning av 
ljudmönster 

- Frekvensmönstertest  
- Durationsmönstertest 
 

Hörselns temporala aspekter 
 

- Durationsmönstertest 
- Gaps-in-noise 
- Random Gap Detection test (RGDT) 
 

Auditiv förmåga i närvaro av konkurrerande 
akustisk signal samt vid försämrad akustisk 
signal  

- Hackat tal 
- Lågpassfiltrerat tal 
- Talaudiometri med bakgrundsstörning 
- Komprimerat tal, eventuellt med tillägg av   
efterklang 
 

 

Vid utredning av APD finns också olika checklistor och frågeformulär. Med hjälp av dessa 
undersöks bland annat barnets uppmärksamhet och lyssningssvårigheter i bullriga miljöer. En 
checklista som kallas Chaps finns som används för att bedöma barnets beteende och 
svårigheter i klassrummet eller hemmet där föräldrarna och lärare kan vara delaktiga (Smoski, 
Brunt & Tannahill, 1992; Parthasarathy, 2006). Vissa checklistor och frågeformulär finns för 
differentialdiagnostik, där en specifik checklista finns för differentiering av ADHD 
(Parthasarathy, 2006). 

6.1.2. Behandling 

APD går inte att bota. Dock kan lyssningsproblemen underlättas genom en kombination av 
speciella strategier samt förändringar i miljön (Parthasarathy, 2006). Aktiv träning av den 
auditiva förmågan i form av olika lyssningsövningar kan underlätta vid de svårigheter APD 
uppvisar. Neurala mekanismer av processerna bottom-up och top-down (Moore, 2007) har 
visats bli förändrade av auditiv träning samt att hjärnans neuroplasticitet ger förutsättning för 
att tolkningen av signalen kan förändras. Neuroplasticitet är en förmåga som ger möjlighet till 
att ändra förbindelserna och strukturerna i hjärnan genom olika övningar för hjärnan. Den ses 
som en förmåga att kunna anpassas efter omgivningen. (Bellis, 2003; Chermak & Musiek, 
2007). 
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BSA (2011) anger att övningarna som utförs bör vara tillräckligt krävande för att ge effekt 
samt repeteras under en tidsperiod, till exempel 30 minuter, 3-4 gånger i veckan i 6 veckor. 
Några träningar av den auditiva förmågan är övningar som antingen är datorbaserade eller 
övningar med en cd-spelare där individen har hörlurar eller använder högtalare. Vid de 
datorbaserade övningarna får barnet sitta med olika datorprogram där syftet är att förbättra 
bland annat den auditiva diskriminationen, språkförmågan och fonetiska färdigheter. Dikotiskt 
lyssningstest är en vanlig övning med cd-spelare där barnet får höra olika ord eller fraser i 
båda öronen samtidigt. Denna övning ska förbättra samarbetet mellan båda hjärnhalvorna 
samt ljudlokalisationen. Träning med musik är en annan övning där barnet får möjlighet att 
förbättra den temporala bearbetningen och kunna känna av rytmer (prosodi) (BSA, 2011). 

Strategier som underlättar kan vara förbättring av ljudmiljön. Till exempel att ha mattor, 
gardiner, gummifötter på möbler samt ha dörrar, vilket hjälper till att absorbera störande ljud 
från omgivningen. Även se till att läraren blir informerad om att barnet har APD och vad det 
innebär kan vara till stor hjälp. Läraren kan då tänka på att tala tydligt, vara kortfattad, visa 
istället för att beskriva, ofta kontrollera om barnet har förstått och ofta upprepa eller 
omformulera vad som har sagts. Det kan också vara till stor hjälp om barnet får sitta långt 
fram i klassrummet (BSA, 2011). Barnet kan också bli hjälpt av att använda ett FM-system 
som hjälper till att minska signal-brusförhållandet eller att kunna spela in information som ges 
under en lektion (Parthasarathy, 2006). 

I ett internationellt perspektiv brukar yrkesprofessioner som audionomer och logopeder vara 
involverade i behandling av APD. Audionomens roll är vanligtvis utvärdering och diagnostik 
av lyssningsproblemen medan logopeden utformar och genomför den behandling som är mest 
lämplig för individen. Audionomen och logopeden sätter upp individuella och specifika mål 
vilket bidrar till en mer exakt behandling (Parthasarathy, 2006). Dokumentation om vilka 
yrkesprofessioner som är involverade i behandling av APD i Sverige saknas.  

 

	  6.2. Uppmärksamhetsstörning och impulsivitet/ hyperaktivitet (ADHD) 

ADHD är en medfött kronisk funktionsstörning. Det kännetecknas av svårigheter med 
uppmärksamhet och hyperaktivitet, ibland också impulsivitet. Det råder delade meningar om 
hur många former det finns av ADHD. Roeser et al. (2007) anger tre olika former; 1) 
kombinerad ADHD, 2) ADHD som innefattar ouppmärksamhet, 3) ADHD med övervägande 
hyperaktivitet och impulsivitet. ASHA (2005) anger endast två uttalade former av ADHD 
vilka båda skiljer sig från de ovanstående. Ena formen innebär hyperaktivitet-impulsivitet och 
brist på uppmärksamhet medan andra formen handlar om endast hyperaktivitet-impulsivitet.  

Eftersom vissa barn med ADHD agerar, tänker och talar impulsivt, påverkas ofta 
språkförmågan. Vanligtvis i form av svårigheter att hålla sig till ämnet samt dåligt flyt i talet. 
Generellt för dessa barn är att den pragmatiska språkförmågan (se sidan 11 längre ned i 
uppsatsen) är påverkad vilket yttrar sig i svårigheter att kunna förstå och lyssna och samtidigt 
kunna reflektera över innehållet, vilket ofta bidrar till missuppfattningar. Svårigheterna blir 
större om språket dessutom är komplext eller abstrakt vilket kan leda till ännu större 
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missuppfattningar samt svårigheter att förstå och följa instruktioner. Barn med ADHD har 
också vanligtvis svårigheter att kunna hålla en röd tråd och berätta sammanhängande samt att 
de ibland säger något som är socialt opassande eller att de inte verkar lyssna (Hartelius et al. 
2008).  

Tabell 4. Sammanställning av symptom för ADHD (American Psychiatric Association: Task 
Force on DSM-IV, 2000, s 92-93) 

Definition  
	  

Symptom	  

Uppmärksamhetsstörning	  	   - Svårigheter att behålla uppmärksamhet, till 
exempel vid uppgifter eller aktiviteter. 
- Svårigheter att fullfölja instruktioner och 
uppgifter, till exempel läxor.	  
- Svårigheter att organisera och planera.	  
- Svårigheter att komma ihåg viktiga möten 
och tappar bort saker. 
- Störs av yttre stimulin.	  

Impulsivitet 
	  

- Barnet upplevs av andra som att alltid vara 
igång och gå på "högvarv". 
- Svårigheter att sitta still, till exempel vid en 
skolbänk. 

Hyperaktivitet	  	   - Svårigheter att vänta på sin tur. 
- Avbryter andra vid konversationer. 
- Barnet agerar ofta innan den tänker. 	  

 
ADHD förekommer vanligtvis hos barn i skolåldern.  Barn som har föräldrar eller syskon med 
diagnosen ADHD löper större risk att få samma diagnos (Parthasarathy, 2006). I Sverige har 
ungefär 5 % av barn som går i grundskolan ADHD (Socialstyrelsen, 2014).  

6.2.1. Utredning 

För att få diagnosen ADHD bör barnet ha uppvisat ett visst antal kriterier. Parthasarathy 
(2006) refererar till American Psychiatric Association: Task Force on DSM-IV (2000) som 
säger att barnet ska uppvisa sex eller flera symptom, se tabell 4. Symptomen ska ha varat 
längre än 6 månader vid 7 års ålder. Parthasarathy (2006) betonar att förutom de kriterier man 
utgår från vid diagnostiseringen av ADHD måste även andra bedömningar göras. Bland annat 
görs flera intervjuer och skattningsmetoder med barnet och närstående, till exempel föräldrar 
och lärare. Vidare sker olika standardiserade tester i form av tidigare psykisk och medicinsk 
bakgrundshistoria. Detta inkluderar också barnets fysiska välmående samt resultat från syn- 
och hörseltester. Det framgår dock inte vilka hörseltester som utförs.  
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6.2.2. Behandling 

Första steget i behandling av ADHD är att informera både barnet och föräldrarna om 
tillståndet. Att få denna information bidrar till förståelse och kunskap för att kunna gå vidare 
med alternativa åtgärder. Metoder som är tillgängliga och ämnade för att underlätta vid de 
upplevda svårigheterna är bland annat psykoterapeutiska åtgärder. Likaså kan också 
stödgrupper och utbildning för föräldrar vara ett alternativ. Medicinering är vanligtvis en del 
av behandlingen där syftet är att reducera de symptom barnet uppvisar, till exempel 
hyperaktivitet eller impulsivitet (Parthasarathy, 2006). Riccio et al. (1994, s. 850) tar upp en 
studie där barn med diagnosen ADHD fick prova en centralstimulerande medicin vilken är 
vanligt att behandla ADHD med. Undersökningen syftade åt att se vilken effekt medicinen 
hade på barnens auditiva förmåga. Resultatet indikerade på en förbättring av barnens 
prestation av den auditiva förmågan och auditiva uppmärksamhet.  

Tekniska hjälpmedel i form av ett FM-system kan underlätta om barnet till exempel upplever 
svårigheter att höra i klassrummet (Schafer, Mathews, Mehta, Hill, Munoz, Bishop, & 
Moloney, 2013) vilket hjälper till att minska signal-brusförhållandet (Parthasarathy, 2006). 
Delar av behandlingen involverar top-down processer (Chermak & Musiek, 2007). 
Parthasarathy (2006) anger tydligt att ADHD inte går att bota.  

  

6.3.  Språkstörningar 

Barn som har en språkstörning har ofta svårt att förstå det som sägs om någon pratar samt 
svårt att uttrycka sig så omgivningen förstår. Jämfört med jämnåriga barn, ligger 
språkutvecklingen efter markant. Problemen uppträder redan tidigt under språkutvecklingen. 
Barnen har bland annat inte jollrat lika mycket som andra barn i samma ålder och de har varit 
sena att säga sina första ord eller överhuvudtaget svårt med att lära sig nya ord. Barnen har 
också varit sena med att bygga upp ett ordförråd, kombinera ihop ord till en mening samt haft 
svårt att förstå omgivningens språk. Störningarna kan också, förutom talat språk, yttra sig i läs 
och skrift. Ungefär 50-70 procent av barn med språkstörning har problem med att lära sig läsa 
och skriva, vilket oftast inte märks förrän i skolåldern. Ungefär 5-8 procent av förskolebarnen 
i Sverige sägs ha någon grad av språkstörning (Hartelius et al. 2008).   

Språkförmågan kan i allmänhet delas in i fyra domäner; 1) den fonologiska domänen som 
innefattar språkljud (fonem), talets rytm och melodi (prosodi), artikulation och uttryck i uttal. 
Problem i denna domän kan påverka läs-och skrivinlärningen samt utvecklingen av 
ordförrådet. 2) den grammatiska domänen som dels handlar om hur ord kombineras till 
meningar (syntax), och dels om böjningsmönster och funktionsord som pronomen, 
prepositioner, obestämda artiklar och konjunktioner (morfologi). Vid problem i denna domän 
kan svårigheter finnas att förstå komplexa meningar. 3) den semantiska domänen vilken 
omfattar innehållet av språket, speciellt betydelse av ord (lexikal semantik). Om problem 
finns i denna domän kan svårigheter finnas i igenkänning av ord och att kunna relatera dessa 
till överordnade begrepp. 4) den pragmatiska domänen som innefattar språkanvändningen, 
den generella kommunikationsförmågan samt icke-verbal kommunikation som gester, mimik 
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och blickbeteende. Problem i denna domän kan påverka förmågan att förstå intentionerna av 
en annans persons yttrande (Hartelius et al. 2008).  

En språkstörning bidrar till att språket hos barnet utvecklas mycket långsamt. Utvecklingen är 
beroende av åldern och problemen ändrar karaktär under tiden som barnet blir större, även om 
grundorsaken till störningen alltid kommer finnas där. Om barnet har tidiga svårigheter i att 
bearbeta akustisk information och ljudsignaler kan det påverka utvecklingen av ordförrådet. 
Det blir då ett problem i den fonologiska domänen. Finns också problem i den grammatiska 
domänen kan barnet i tidig skolålder få pragmatiska problem, såsom att bland annat klara av att 
återberätta något och samtidigt bli förstådd samt problem med att reda ut missförstånd i 
samtal. Barnet kan antingen ha impressiv eller expressiv språkstörning eller en kombination 
av båda. Impressiv språkstörning innebär problem att förstå ord och begrepp medan expressiv 
språkstörning innebär svårigheter att uttrycka sig samt att kunna resonera eller reflektera över 
något. Orsaken till språkstörning kan bland annat vara ärftlighet, rökning eller 
alkoholkonsumtion under graviditeten eller om barnet haft många öroninflammationer 
(Hartelius et al. 2008).  

Carlberg Eriksson (2011) anger att de auditiva svårigheter som personer med en grav 
språkstörning uppvisar är väldigt lika symptomen för APD, därför är en gränsdragning mellan 
de två ofta svårt att göra. En studie som utfördes av Ferguson, Hall, Riley och Moore (2011) 
visade att barn med språkstörningar respektive APD visade sämre resultat på tester som mäter 
talförståelsen vid bakgrundsbrus.  

6.3.1. Utredning 

Utredning av språkstörning sker hos en logoped. Formella tester finns validerade för 
bedömning av fonologi, grammatik, ordförråd och språkförståelse. Observation eller 
frågeformulär används vid bedömning av pragmatik. Språkförståelsen bör bedömas i varje 
domän som finns beskrivna ovan. Det är av vikt att ta hänsyn till om barnet under 
testsituationen uppvisar blyghet, osäkerhet, har koncentrationssvårigheter eller har problem 
med testmaterialet eftersom det kan påverka testresultatet (Hartelius et al. 2008). 

6.3.2. Behandling 

För behandling av språkstörningar hos barn i skolåldern är en logoped involverad. Logopeden 
genomför en behandlingsplan där både kortsiktiga och långsiktiga mål, samt förslag på hur 
målen kan uppnås, bör finnas. Med behandlingen är syftet att höja barnets medvetenhet om 
språkets form, innehåll och användning. Det är av vikt att logopeden, lärare, föräldrar och 
barnet samarbetar och att alla får utarbetade uppgifter med tydliga mål. Logopeden kan också 
utforma olika formaliserade aktiviteter i skolan där barnet kan träna den fonologiska 
medvetenheten. Bland annat finns en formaliserad aktivitet vilken handlar om igenkänning av 
enstaviga ord som rimmar med varandra där första bokstaven byts ut (till exempel vas, bas, 
ras). Detta ska bidra till att kunna interagera ord och bokstäver i skrift. Om svårigheter med 
högläsning finns kan barnet också träna på att förstå och återberätta innehållet i en berättelse, 
varpå logopeden gör en analys av de typer av fel barnet gör. Bottom-up och top-down 
strategier används vid denna övning. Olika datorprogram finns för både träning och 
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kompensation, vilket kan vara till stor hjälp när barnet lär sig skriva. Datorprogrammen medför en 
förbättring av både läsning och skrivning och bidrar till ökad självständighet (Hartelius et al. 
2008). 

 

6.4.  Dyslexi 

Vid dyslexi föreligger en störning av den fonologiska medvetenheten som ofta yttrar sig i läs- 
och skrivsvårigheter (Samuelsson, 2009). Till skillnad från språkstörning med läs- och 
skrivsvårigheter är språkförmågan vid dyslexi normal medan problem med avkodning av ord 
finns. Vid språkstörning med läs- och skrivsvårigheter anses både språkförmåga och 
avkodning av ord vara problematiskt. Dock finns teorier om att läsförståelsen inte hänger 
samman med avkodningsförmågan, utan snarare språkliga förmågor som syntax och semantik 
(Hartelius et al. 2008). Barn med dyslexi har svårare att vid skriftliga instruktioner kunna 
erhålla, förstå och utföra en uppgift av både skriftligt och talat språk (Sharma et al. 2009). 
Muntliga instruktioner till en uppgift underlättar. Det kan också finnas svårigheter i att kunna 
namnge ett objekt på en bild, vilket innebär problem i den semantiska delen av språkförmågan 
(Carlberg Eriksson, 2011). Sharma et al. (2009) anger att vissa barn med dyslexi har 
svårigheter med bearbetning av ljudinformation och att dessa svårigheter ofta är 
överrepresenterade hos barn som har diagnostiserats för dyslexi, språkstörningar eller APD.  

Samuelsson (2009) beskriver att dyslexi är ett tillstånd som kan delas in i två huvudsakliga 
grupper; förvärvad dyslexi vilket påverkats av en skada i hjärnan samt utvecklingsdyslexi 
vilket är medfött. Samuelsson tydliggör att dyslexi till stor del är ärftligt och att anledningen 
tros bero på att flera gener medverkar och har olika mycket inflytande. 

6.4.1. Utredning 

Utredning av dyslexi bör innehålla tester som rör barnets kognitiva förmågor. Därmed kan en 
inblick av barnets prestationer i skolan ges. I utredningen är det viktigt att flera olika 
yrkesprofessioner (bland annat audionomer, logopeder, lärare och psykologer) ingår då 
kunskap från olika yrkesområden kan bidra till en bättre kvalitet. För att testa barnets 
kognitiva förmågor används fonologiska tester som avser att mäta den fonologiska 
medvetenheten, bland annat läsning av nonsensord. Även tester som mäter barnets språkliga 
förmåga ingår och ger på så vis en inblick i hur barnet uttrycker sig verbalt samt hur det 
särskiljer olika språkljud. Andra tester som brukar ingå i utredningen är bland annat 
ordavkodningstest samt tester i läsförståelse, stavning och skrivning (Samuelsson, 2009).  

6.4.2. Behandling 

Dyslexi går inte att bota.	  Hur behandlingen utformas är individuellt beroende på vilka behov 
barnet har. Möjliga hjälpmedel finns som kan förbättra de svårigheter barnet upplever. Bland 
annat olika träningsprogram där en mall av fonologisk medvetenhet ofta används. 
Träningsprogram ger bäst effekt om de används i kombination med varandra. Träning av den 
fonologiska förmågan har en central betydelse för barnets läsutveckling (Samuelsson, 2009). 
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7.  Diskussion 

7.1. Metoddiskussion 

Inledningsvis var avsikten med denna studie att genomföra en systematisk litteraturstudie av 
ämnet. Många av artiklarna under rubriken "referenslista" har därför kvalitetsgranskats. Dock 
bedömde författarna under studiens gång att för få vetenskapliga artiklar fanns för att kunna 
utforma ett resultat av kvalitet som också skulle överensstämma med studiens syfte. Därav 
valdes en översiktsrapport som metod.  

 

7.2. Resultatdiskussion 

I enlighet med resultatet av denna forskningsöversikt finns vissa likheter mellan APD och 
diagnoserna ADHD, språkstörningar och dyslexi.  

7.2.1 Symptom 

Symptom för barn med ADHD är bland annat svårigheter med lyssningsförmågan, svårigheter 
att förstå instruktioner, svårigheter att kunna lyssna om bakgrundsljud finns samt att det ofta 
blir missuppfattningar vid samtal (Hartelius et al. 2008). Dessa symptom är några av de 
karakteristiska symptom som uppvisas vid APD (Jerger & Musiek, 2000; Sharma et al. 2009). 
Andra likheter som finns mellan de båda tillstånden är att barn med ADHD har svårt att förstå 
komplext eller abstrakt tal samt att de inte verkar lyssna (Hartelius et al. 2008). Barn med 
APD har svårigheter att förstå snabbt tal (Jerger & Musiek, 2000) vilket skulle kunna 
definieras som komplext eller abstrakt. Barn med APD kan också bete sig som om de skulle 
kunna ha en perifer hörselnedsättning (Jerger & Musiek, 2000) vilket av omgivningen skulle 
kunna uppfattas som om de inte verkar lyssna. Vid ADHD beror förmodligen dessa 
svårigheter på problem med uppmärksamheten vilket högst sannolikt kan yttra sig i att fokus 
hamnar på något annat än det som sägs vid samtal. Vid APD grundar sig svårigheterna på 
bearbetningsproblem av ljudinformation (Jerger & Musiek, 2000; Sharma et al. 2009).  

Vid språkstörningar är några av symptomen samma som vid APD. Bland annat svårigheter att 
bearbeta ljudinformation, svårt att förstå eller uppfatta tal samt att missförstånd ofta kan ske 
vid samtal (Hartelius et al. 2008). Barn med APD har svårigheter att lyssna samt ta till sig 
auditiv information (Sharma et al. 2009), vilket skulle kunna yttra sig i att de får problem att 
återberätta något och samtidigt bli förstådda, något som är karakteristiskt vid språkstörningar 
(Hartelius et al. 2008). En grundorsak till både språkstörningar och APD är bland annat om 
barnet har haft många öroninflammationer (Hartelius et al. 2008; Moore, 2007). Om barnet 
har haft många öroninflammationer kan hörseln ha blivit påverkad, vilket i sin tur skulle 
kunna vara en bidragande faktor till att hjärnan inte har kunnat bearbeta all auditiv 
information. Om hjärnan inte har haft möjlighet att kunna bearbeta all auditiv information 
skulle det kunna försena barnets språkutveckling, vilket i sin tur skulle kunna bidra till någon 
form av språkstörning eller att barnet verkar ha lyssningsproblem och att de får symptom som 
beskrivs vid språkstörningar och APD. 



17	  
	  

Barn med dyslexi uppvisar svårigheter att bearbeta ljudinformation vilket också är 
karakteristiskt för barn med APD (Sharma et al. 2009). Resultatet visar också att studier har 
gjorts som visar starka samband mellan APD och båda tillstånden dyslexi och språkstörningar 
(Sharma et al. 2009). Dock framkommer det att barn med dyslexi har lättare att förstå 
muntliga instruktioner (Carlberg Eriksson, 2011) vilket skiljer sig från barn med APD där 
svårigheterna är att både lyssna och förstå muntlig information (Sharma et al. 2009).  

7.2.2 Utredning 

Utredning av APD består främst av psykoakustiska mätningar av det perifera hörselsystemet 
och hjärnstammen (BSA, 2011; Bellis, 2003) samt vissa checklistor och frågeformulär som 
undersöker beteende, lyssningssvårigheter och differentialdiagnoser (Parthasarathy, 2006). 
Vid utredning av ADHD, språkstörningar och dyslexi genomförs olika bedömningar av 
psykologiska och språkliga aspekter, dock inga bedömningar av det centrala hörselsystemet. 
Det enda av tillstånden där differentialdiagnostik utförs verkar vara vid utredning av APD. 
När en utredning av ADHD, språkstörningar och dyslexi påbörjas verkar man utgå från att det 
inte behövs en differentialdiagnostik vilket kan leda till att man missar att utesluta APD.  

Både ADHD och APD uppvisar symptom som svårigheter med lyssningsförmågan, svårt att 
förstå instruktioner, svårt att kunna lyssna i bullrig miljö samt att det ofta blir 
missuppfattningar vid samtal (Hartelius et al. 2008; Jerger & Musiek, 2000; Sharma et al. 
2009). För att utreda ADHD tittar man bland annat på tidigare psykisk och medicinsk 
bakgrundshistoria samt utför intervjuer och använder skattningsmetoder. Hörseltester utförs, 
dock framgår inte vilka. Förmodligen är det standardiserade hörseltester som görs för att 
utesluta att uppmärksamhetsproblemen beror på en perifer hörselnedsättning (Parthasarathy, 
2006). Frågan som kan ställas är om det verkligen räcker med utredningen som görs vid 
ADHD för att kunna säkerställa att symptomen beror på uppmärksamhetsproblem och inte en 
störning i den centrala signalbearbetningen? För att kunna bedöma att lyssningssvårigheterna 
beror på en störning i den centrala signalbearbetningen behövs bland annat psykoakustiska 
mätningar som en del av utredningen. Förslagsvis behöver inte ett helt mätbatteri av centrala 
hörselfunktioner genomföras, då man huvudsakligen kan utesluta mätningar som inte är så 
uppmärksamhetskrävande som till exempel frekvensmönstertester är.  

Likaså gäller för språkstörningar där symptom som svårigheter att bearbeta ljudinformation, 
svårt att förstå eller uppfatta tal samt att missförstånd ofta kan ske vid samtal (Hartelius et al. 
2008), också uppvisas vid APD (Sharma et al. 2009). Precis som vid utredning av ADHD, 
genomförs inga psykoakustiska mätningar vid utredning av språkstörningar. Endast olika 
bedömningar av fonologi, grammatik, ordförråd och språkförståelse görs (Hartelius et al. 
2008). Likaså gäller för dyslexi där endast testmetoder av barnets kognitiva förmåga samt 
testmetoder som mäter den fonologiska medvetenheten görs (Samuelsson, 2009). Symptom 
som uppvisas vid både dyslexi och APD är svårigheter att bearbeta ljudinformation (Sharma 
et al. 2009).  

Eftersom det för APD inte finns en klar definition (Gullberg & Hansson, 2011; Dawes & 
Bishop, 2099) som det gör för de andra tillstånden ADHD, språkstörningar och dyslexi, ökar 
säkerligen risken för att ADP-diagnosen missas. Risken finns att man istället tar de mer säkert 
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ställda faktorerna som gör att man kan känna igen det som mest faller inom något av de tre 
tillstånden. Gemensamt för APD och de olika tillstånden är ändå att alla uppvisar symptom 
som svårigheter med lyssningsförmågan och att bearbeta ljudinformation (Hartelius et al. 
2008; Sharma et al. 2009). Endast APD fokuserar på psykoakustiska mätningar och 
differentialdiagnostik i utredningen. Räcker verkligen utredningen som görs vid ADHD, 
språkstörningar och dyslexi för att kunna kartlägga grundorsaken till svårigheter med 
lyssningsförmågan och problematiken som kan finnas med att bearbeta ljudinformation? För 
att kunna konstatera att de symptom som barn uppvisar vid ADHD, språkstörningar och 
dyslexi inte beror på APD kan det vara av stor vikt att även psykoakustiska mätningar blir en 
del i utredningen av de tre tillstånden. 

7.2.3. Behandling 

Varken APD, ADHD eller dyslexi går att bota (Parthasarathy, 2006; Samuelsson, 2009). Det 
framkommer inte om språkstörningar går att bota, däremot att den kan förbättras med åren 
även om den underliggande orsaken alltid kommer finnas där (Hartelius et al. 2008).  

Enligt resultatet skiljer sig behandling av ADHD och APD åt. Vid ADHD läggs mycket fokus 
på bland annat psykoterapeutiska åtgärder samt att informera föräldrar om tillståndet med 
hjälp av till exempel olika utbildningar och stödgrupper. Även medicinering ges som en del 
av behandling för ADHD (Parthasarathy, 2006), där forskning på barn med ADHD som fick 
prova centralstimulerande medicin, har visats förbättra den auditiva förmågan och auditiva 
uppmärksamheten (Riccio et al. 1994, s. 850). Eftersom denna medicinering har visats ge 
effekt på den auditiva förmågan och auditiva uppmärksamheten skulle detta förslagsvis kunna 
provas på barn med APD för att se om det ger någon effekt. Vid APD inriktas behandlingen 
till bland annat olika lyssningsövningar (Moore, 2007) som kan vara datorbaserade samt 
förbättring av ljudmiljön för att barnet inte ska störas av bakgrundsljud, främst i skolmiljön. 
Fokus läggs även på vad läraren kan tänka på vid undervisningen, till exempel tala tydligt 
(BSA, 2011). Skillnader i behandling för ADHD och APD är bland annat att det vid ADHD 
inte läggs lika mycket fokus på ljudmiljön i skolan eller lärare som vid APD, medan 
behandling med medicin finns för ADHD men inte APD. Behandlingen av APD aktiverar 
både bottom-up och top-down processer (Moore, 2007), medan behandling av ADHD endast 
fokuserar på top-down processen (Chermak & Musiek, 2007). Enda likheten som finns med 
behandlingen av de både tillstånden är användning av FM-system (Parthasarathy, 2006; 
Shafer et al. 2013).  

Om barnet har diagnostiserats med ADHD men samtidigt har APD som inte har 
diagnostiserats, kan frågan ställas hur det påverkar behandlingen som ges? De båda 
behandlingarna fokuserar på olika aspekter för att underlätta för barnet. Bland annat inriktar 
sig inte behandlingen av ADHD lika mycket på skolan som behandlingen vid APD. Om ett 
barn som får diagnosen ADHD och samtidigt har APD som inte har upptäckts, innebär det att 
åtgärderna som ges inte blir tillräckliga.  

Vid behandling av språkstörningar fokuseras den största delen på olika formaliserade 
aktiviteter inom skolverksamheten och att en behandlingsplan läggs fram där både barnet, 
föräldrar och lärare kan vara delaktiga. Aktiviteterna handlar om formaliserade program där 
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läraren är delaktig som en typ av behandlare i samarbete med logopeden (Hartelius et al. 
2008), medan ansvaret för lyssningsträning vid APD verkar ligga mer på barnet och 
föräldrarna och utförs på fritiden. Därmed är skolan inte är lika formellt involverad vid 
behandling av APD som behandlingen vid språkstörningar. Enda delaktigheten lärare har i 
behandlingen av APD är att till exempel tala tydligare (Parthasarathy, 2006). I allmänhet 
verkar lärare kunna få någorlunda goda kunskaper om språkstörningar eftersom de kan vara 
delaktiga i behandlingen, medan det inte verkar vara lika vanligt att involvera lärare på 
samma sätt när det handlar om lyssningsträning i samband med APD. Det kanske då inte går 
att integrera den typen av träning i skolverksamheten på samma sätt vid APD som vid 
språkstörningar.  

I behandlingarna av både språkstörningar och APD kan barnet använda sig av olika 
datorbaserade program, dock olika program som har olika syften vid respektive tillstånd. 
Datorprogrammen som finns vid behandling av språkstörningar handlar mycket om att barnet 
ska lära sig läsa och skriva (Hartelius et al. 2008), medan datorprogrammen som finns vid 
behandlingen av APD syftar till att träna upp lyssningsförmågan samt förbättra 
språkförmågan och fonetiska färdigheter (BSA, 2011). Enda likheten som framgår i 
behandlingen av språkstörningar och APD är att båda arbetar med bottom-up och top-down 
processer.  

Både behandling av språkstörningar och APD syftar generellt åt att förbättra olika förmågor 
som ligger väldigt nära varandra i det vardagliga samspelet. Om ett barn blir diagnostiserat 
med språkstörningar men egentligen har tillståndet APD skulle språkförmågan säkerligen 
förbättras. Dock är det stora problemet för barn med APD att lyssna vilket gör att träning av 
den auditiva förmågan är mycket viktig. Om ett barn blir diagnostiserat med språkstörningar 
men samtidigt har APD som inte är utredd, skulle den auditiva förmågan hos barnet 
säkerligen inte få lika stor chans att tränas upp och därmed inte kunna förbättras.   

Vid behandling av dyslexi används bland annat behandlingsprogram som involverar 
fonologiska medvetenheten, vilken har en central betydelse för barnets läsutveckling 
(Samuelsson, 2009). Vid behandling av APD är olika datorbaserade program den enda delen 
av behandlingen som tränar någon form av språkförmåga (BSA, 2011). Dock framgår det i 
resultatet att vissa barn med APD har läs- och skrivsvårigheter (Riccio et al. 1994). Om ett 
barn skulle diagnostiseras med dyslexi men samtidigt ha APD som inte är utredd skulle 
behandlingen inte vara tillräcklig för att kunna täcka alla symptom som ett barn med APD 
uppvisar. Även om barnet har APD med läs- och skrivsvårigheter, men felaktigt 
diagnostiserats med dyslexi, skulle behandlingen ändå inte vara tillräcklig eftersom barnets 
största problem säkerligen är att kunna lyssna och bearbeta ljudinformation.   
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8. Slutsats 

APD, ADHD språkstörningar och dyslexi har alla liknande symptom men olika utredningar 
och behandlingar. Till exempel utesluts psykoakustiska mätningar av det centrala 
hörselsystemet för ADHD, språkstörningar och dyslexi i respektive utredning vilket ökar 
sannolikheten att missa APD. I Gullberg och Hanssons (2011) studie framkommer det att 
kunskapen om APD hos yrkesgrupper som audionomer, logopeder och audiologer är 
förvånansvärt liten. Det gör också att sannolikheten för att missa APD blir stor. Gullberg och 
Hansson framhäver att vilken diagnos som ges till barnet beror på vilken yrkesgrupp barnet 
först får träffa. Om ett barn till exempel har APD som inte är utredd kan diagnosen bli 
språkstörning om en logoped är den första att utreda barnet.  

Ett barn som får behandling för ADHD får bland annat medicinering, vilken möjligtvis skulle 
kunna gynna ett barn som har APD då den har visats ge effekt på den auditiva förmågan och 
auditiva uppmärksamheten. Dock skulle de behandlande åtgärderna som ges vid ADHD 
generellt sett inte vara tillräckliga för ett barn som har APD, då bland annat lyssningsövningar 
inte tillämpas. Ett barn som får behandling för dyslexi eller språkstörningar arbetar mycket 
med talad information vilket kanske inte skulle vara gynnande för barn som har APD, då 
karakteristiska symptom vid APD är svårigheter i att lyssna och bearbeta auditiv information.  

 

9. Avslutande	  kommentar 

Kunskapen om APD bland relevanta yrkesgrupper är idag bristande.	  Gullberg och Hansson 
(2011) poängterar att för lite utbildning ges om APD på kliniker och grundutbildningar. Om 
fler yrkesgrupper får mer kunskap om APD skulle säkerligen åtgärder som 
differentialdiagnostik sättas in i utredningen vid till exempel ADHD, språkstörningar och 
dyslexi. Detta för att minska risken att missa en APD-diagnos hos barnet. Rent allmänt verkar 
kunskapen om APD hos relevanta yrkesprofessioner vara bristande i Sverige jämfört med 
andra länder. Eftersom APD inte förefaller som en egen diagnos hos Socialstyrelsen kan 
risken finnas att APD ses som ett bisymptom till ADHD, språkstörningar och dyslexi. Dock 
har APD alla möjligheter till att bli en egen diagnos. Framförallt om mer säkerställda 
testbatterier införs samt att mer kunskap om APD når ut till relevanta yrkesgrupper. 
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