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Titel på kolumn/
Benämning på egenskap

Datatyp

Beskrivning av innehållet i respektive kolumn/egenskap

Exempel på innehåll i respektive kolumn

Kod

TEXT

alfanumerisk benämning på kapitel, avsnitt, kategori, subkategori eller nationell fördjupning. Består av en unik kod eller ett kodintervall

b230

Överordnad kod

TEXT

överordnad kod som den aktuella koden sorterar under

b230-b249

Titel

TEXT

språklig benämning på kod

Hörselfunktioner

Alternativ titel

TEXT

alternativ språklig benämning på kod

Hörsel

Beskrivning

TEXT

beskrivning och förklaring av vad koden avser

Sinnesfunktioner som hänger samman med att förnimma
närvaro av ljud och att urskilja lokalisering, tonhöjd, ljudstyrka och ljudkvalitet

Innefattar

TEXT

förtydligande information om vad som ingår i koden, är inte avsett att vara uttömmande. OBS! För koder som har flera innefattar återfinns de på separata rader

hörselfunktioner, auditiv diskriminering (att skilja mellan
ljud), avgöra varifrån ljud kommer (lokalisera, lateralisera), taldiskriminering (talurskiljning)

Utesluter

TEXT

förtydligande information om vad som inte ingår i koden. Utgör stöd för att avgränsa en
kod från andra koder. OBS! För koder som har flera utesluter återfinns de på separata rader

perceptuella funktioner (b156); psykiska språkfunktioner
(b167)

Anmärkning

TEXT

stöd och vägledning vid kodning

funktionsnedsättningar som vid dövhet, hörselskada, hörselförlust

Bedömningsfaktor

RICH_TEXT

information om den generiska skalan som är kopplad till koden

xxx.0 INGEN svårighet (ingen, frånvarande, försumbar,…),
xxx.1 LÄTT svårighet (lätt, låg,…)

