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Sammanfattning 

Svenska är ett kvantitetsspråk där vokalernas längd kan vara betydelsebärande och 

förmågan att visuellt kunna diskriminera mellan vokalers längder kan vara en relevant 

komponent i talsignalen. I denna studie undersöktes hur visuell diskriminationskänslighet 

för vokalduration förehåller sig till läppavläsning.  Experimentbatteriet bestod av tre delar: 

visuell vokaldurationsdiskrimination (VDD), icke-lingvistisk durationsdiskrimination (ILDD) 

samt visuell ordidentifikation. VDD och ILDD baserades på en 2AFC-design där uppgiften 

var att bedöma vilket av två stimuli som presenterades under längst tid. Skillnaden i längd 

mellan varje stimulus var 1–6 bildrutor, motsvarande 33–200 ms. I VDD presenterades 

pseudoordet /mam-mam/ och i ILDD presenterades prickar som växte respektive krympte 

på ett sätt som motsvarade rörelserna i VDD. I ordidentifikationsuppgiften läppavlästes 

vanligt förekommande svenska enstaviga ord. Sammanlagt testades 39 personer och 

resultatet visade att det var lättare att diskriminera mellan duration hos lingvistiska 

stimuli än hos icke-lingvistiska. En bias i VDD mot att uppfatta den första stavelsen som 

längst observerades, vilket tidigare iakttagits av Lidestam (2009), men motsvarande kunde 

inte påvisas i ILDD. Resultaten tyder på att vi utnyttjar lingvistiska strategier för att 

hantera visuell vokalduration, men att vi bara i mycket liten grad utnyttjar visuell 

durationskänslighet för visuell identifikation av enstaviga ord. 
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Inledning 
Följande kapitel beskriver studiens problemområde och presenterar därefter studiens syfte och vilka 

avgränsningar som har gjorts. 

Problemområde 
Talsignalen kan delas upp i upp i två separata informationskanaler, den auditiva och den visuella, 

men integreringen av dessa till en audiovisuell signal är inte bara en summerande process. Ofta 

överlappar informationen i de två kanalerna och båda kan vara utsatta för brus i form av 

bakgrundsljud eller dåliga ljusförhållanden. 

Historiskt sett har de flesta studier som bedrivits inom språkforskningsområdet fokuserat på den 

auditiva aspekten av talat språk, medan förståelsen för den visuella signalen har varit något eftersatt. 

Den visuella talsignalen som begrepp kan bland annat inkludera artikulationsplats, artikulationssätt, 

ansiktsuttryck och kroppsspråk men i denna uppsats kommer begreppet att användas i en snävare 

mening. Begreppet kommer hädanefter endast att syfta på artikulationsaspekter såsom exempelvis 

munform, läpprörelser och tungposition. 

I normal talkommunikation har bidraget av artikulationsgester ansetts vara av liten vikt för personer 

med normal hörsel i förhållande till talperception (Mártony, 1974) men man vet att de fungerar som 

ett starkt komplement till den auditiva signalen för hörselskadade personer och när den auditiva 

signalen är degraderad (MacLeod & Summerfield, 1987; Bernstein, Auer, & Takayanagi, 2004; Kim & 

Davis, 2009). Det blir dock allt tydligare att den visuella signalen utnyttjas av normalhörande även 

under ideala ljudförhållanden. 

Tekniken att läsa på läppar kan göra det möjligt att som gravt hörselskadad eller döv förstå talat 

språk med tillgång endast till den visuella talsignalen. Men läppavläsning resulterar oftast i en 

reduktion av överförd information. Även om den visuella signalen teoretiskt sett kan vara ungefär 

lika rik på information som den auditiva så är den mycket svårare att utnyttja (Andersson & Lidestam, 

2005). För döva personer utgör läppavläsning det huvudsakliga sättet att förstå talat språk, men det 

är stor skillnad mellan att vara vuxendöv och att vara barndomsdöv (Rudner, 2005). Vuxendöva har 

förlorat hörseln efter att de lärt sig att prata, vilket innebär att de har en uppfattning om kopplingen 

mellan språkljud och artikulation. Denna koppling kan översättas till skrivet språk som då kan 

användas som ett komplement till läppavläsning. Kopplingen mellan språkljud och skrifttecken gör 

det nämligen möjligt för hörande och i viss mån vuxendöva att tyst ljuda fram ord som de inte har 

hört tidigare. För barndomsdöva kräver läppavläsning en mycket mer mödosam inlärningsprocess 

eftersom kopplingen mellan språkljud och artikulation saknas. Det innebär i förlängningen att det blir 

svårare att både att lära sig att läppavläsa och att lära sig att läsa textat språk. 

Inte ens duktiga läppavläsare kan läppavläsa felfritt. De bästa läppavläsarna kan identifiera cirka 80 

procent av orden i isolerade meningar (Auer, 2002). För att kunna tillgodogöra sig allt i talsignalen 

måste man nämligen kunna identifiera tillräckligt mycket av språkljuden för att i kombination med 

bland annat kontexten kunna gissa sig till vad som sägs (Auer & Bernstein, 1996). Eftersom inte alla 

språkljud inom ett givet språk har en unik visuell karaktär kan exempelvis två konsonantljud ha 

samma munform och tungposition, men skilja sig i huruvida de exempelvis är tonande eller 

icke-tonande (Mártony, 1974; Owens & Blazek, 1985). Ett exempel på detta är att orden bil och pil 

visuellt sett är identiska men skiljer sig åt auditivt. Konsonanter är i regel visuellt mer väldefinierade 

än vokaler men samtidigt är många karaktäristiska drag som till exempel tungposition och rörelser 

som sker inuti mun och svalg under normala ljus- och siktförhållanden inte synliga. Visuell 
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identifiering av vokaler är mindre exakt och påverkas dessutom i högre grad av koartikulation, det vill 

säga fonemkontexten i vilken de förekommer (Luce & Pisoni, 1998). 

Man kan med hjälp av den visuella språksignalen lättare uppfatta talat språk när den akustiska 

signalen är degraderad och flera studier har visat att betydelsen av den visuella signalen ökar med 

bruset i den akustiska signalen (Luce & Pisoni, 1998; Grant, 2002). En möjlig förklaring till detta är att 

vi normalt sett använder oss av den informationskanal som ger mest detaljerad information, vilket i 

talsignalens fall är hörseln. Synen bidrar därför i regel ofta med överflödig information som i miljöer 

där den auditiva signalen är otydlig fungerar som ett komplement. Men detta i sig förklarar inte hur 

de två signalerna integreras eller det inflytande som den visuella signalen kan ha på talperception 

även under optimala ljudförhållanden. Ett välkänt exempel på att den visuella signalen kan påverka 

talsignalen är McGurk-effekten, där motstridiga auditiva och visuella signaler leder till att det 

upplevda språkljudet blir en blandning av de två signalerna (MacDonald & McGurk, 1978; McGurk & 

MacDonald, 1976). 

Hur den auditiva och visuella talsignalen integreras till en sammansatt språklig signal är ännu oklart. 

Det saknas modeller som ger en fullständig förklaring för hur och när signalerna kombineras. En 

modell som varit mycket inflytelserik är The Neighborhood Activation Model (NAM) (Luce & Pisoni, 

1998). NAM utvecklades för att ta hänsyn till hur ljudmönster och strukturell organisation av det 

mentala lexikonet påverkar den auditiva perceptionen av ord. Luce och Pisoni kunde visa att 

perception av ord beror dels på hur tydlig talsignalen är men även på vilka ljudmässigt sett likartade 

ord som finns i det mentala lexikonet, hur vanliga ordets olika segment är och hur vanligt 

förekommande det presenterade ordet och dess grannar är. Modellen har även använts som en 

förklaringsmodell för vissa aspekter av läppavläsning (Auer, 2002). 

Det är inte klart till vilken grad tolkningen av talsignalen styrs av top-down- respektive 

bottom-up-processer. Vissa strategier tycks användas för att förutsäga och förtydliga ord och 

meningar genom att utifrån kontext och sannolikhet hitta relevanta tolkningar, men samtidigt finns 

det en tydlig koppling till mer renodlade perceptionsprocesser. NAM är bottom-up-driven med 

avseende på perception av ljudsegment och top-down-driven i det faktiska valet av ord. Vissa menar 

dock att top-down-processer kan ha en direkt effekt på perceptuell nivå. Stöd för detta kommer 

bland annat från forskning om fonemåterställning, där man visat att fonem som tagits bort eller 

störts ut kan rekonstrueras till ett upplevt percept som ofta inte kan skiljas från ett som faktiskt 

uppfattats auditivt (Samuel, 1997). 

En av de äldsta och mest citerade teorierna inom talperception är Motor Theory of Speech 

Perception (MTSP) (Galantucci, Fowler, & Turvey, 2006). Denna teori menar att vi använder oss av så 

kallad subvokal artikulation när vi tolkar talat språk. Teorin presenterades av Lieberman et al. (1967)  

och kan beskrivas som att tolkningen av talat språk sker genom att vi omedvetet tyst imiterar det vi 

hör. Den utvecklades för att förklara kopplingen mellan talperception och talproduktion men 

kritiserades under de kommande åren och kom istället att ha stort inflytande inom 

kognitionspsykologiforskningen. Inflytandet av hjärnavbildningstekniker på talperceptions- och 

talproduktionsforskningen har ökat i och med att den spatiala och temporala upplösningen blivit allt 

bättre, och stödet för både visuella och auditiva språkdedikerade spegelneuronsstrukturer i hjärnan 

har växt under de senaste åren (Watkins, Strafella, & Paus, 2003). Aktivering av motorkortikala 

områden för tunga, stämband och läppar vid passiv lyssning och läppavläsning av talat språk har 

påvisats i ett flertal studier (Sato, Buccino, Gentilucci, & Cattaneo, 2010; Wilson, Ayşe, Sereno, & 

Iacoboni, 2004). Samtidigt finns motståndare till MTSP som menar att kopplingen av talperception till 



3 
 

motorkortex är överflödig och att den observerade aktiviteten är orelaterad till den faktiska 

talperceptionsprocessen (Tranmüller, 2007).  

Syfte och frågeställningar 
I så kallade kvantitetsspråk är vokalernas längd betydelsebärande (Garlén, 1988; Lidestam, 2009) 

vilket innebär att en vokals längd kan påverka ett ords betydelse. Flera studier har undersökt hur vi 

uppfattar duration hos vokaler men en av de stora frågorna har länge varit till vilken grad 

vokallängden är en överflödig eller kontrasterande egenskap (Hillenbrand & Clark, 2000). Förmågan 

att kunna diskriminera mellan skillnader i vokallängder auditivt har studerats i ett fåtal studier, men 

för vokalduration inom den visuella modaliteten råder det en brist på studier (Lidestam, 2009). 

Den visuella signalens bidrag till talsignalen kan studeras utifrån hur talförståelsen påverkas av olika 

när endast den visuella signalen finns tillgänglig. Flera studier har visat att motsvarigheter till det 

talade språkets fonem kan identifieras genom att studera vilka språkljud som visuellt kan urskiljas 

(Mártony, 1974; Fisher, 1968). Dessa grupperingar av fonem i så kallade visem är ett viktigt verktyg 

för att förstå den visuella talsignalen. 

Tidigare studier har visat att det finns en stor variation gällande personers förmåga att få stöd av den 

visuella talsignalen och att den utgör ett viktigt komplement i situationer där den akustiska signalen 

är degraderad (Mártony, 1974). Det har dessutom blivit allt tydligare att den visuella signalen i sig är 

en viktig komponent i talsignalen även under normala ljudförhållanden. I denna studie kommer fokus 

att ligga på att öka förståelsen för hur förmågan att visuellt diskriminera mellan vokallängder 

påverkar förmågan att tolka talat språk. Arbetet har sin utgångspunkt i Lidestams studie om 

vokaldurationsdiskrimination från 2009 och forskning kring de svenska visemen. Målet är att studien 

ska kunna bidra till förståelsen av den visuella signalens roll i talsignalen. 

Studien bygger huvudsakligen på två frågeställningar: 

 Är känslighet för diskrimination av duration hos visuellt presenterade vokaler oberoende av 

generell durationskänslighet? 

 Hur ser sambandet ut mellan känsligheten för visuell diskrimination av duration hos vokaler 

och förmågan att identifiera ord visuellt? 

Den första frågeställningen handlar om förhållandet mellan känslighet för visuella 

vokaldurationsskillnader och durationskänslighet i icke-lingvistiska uppgifter. Om känsligheten i de 

två olika betingelserna skiljer sig åt tyder detta på att någon typ av lingvistisk strategi tillämpas vid 

diskrimination av vokallängder. Om ingen skillnad mellan betingelserna däremot kan påvisas tyder 

det på att känsligheten för visuell vokalduration främst är beroende av en mer generell perceptuell 

känslighet, och att man inte utnyttjar lingvistiska strategier i den lingvistiska betingelsen. Studien 

ämnar även behandla den bias som observerades av Lidestam (2009) för att visuellt uppfatta den 

första stavelsen i stimuli av typen /mam-mam/ som längst vid små durationskillnader. Den bias som 

Lidestam observerade kan bero på lingvistiska aspekter eller vara generell för visuell 

durationsdiskrimination. Den andra frågeställningen ämnar undersöka om känsligheten för visuell 

vokalduration har ett samband med hur framgångsrikt den visuella talsignalen tolkas. Om 

diskriminationskänslighet är en viktig komponent i talsignalen bör högre känslighet kunna bidra till 

förmågan att använda och tolka den visuella talsignalen. 
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Avgränsningar 
Denna studie består dels av en litteraturstudie och dels av en försöksserie som till stora delar 

baserats på Lidestams artikel från 2009. Källorna som används består i huvudsak av 

tidsskriftspublikationer och forskningsrapporter inom språkforskningsområdet, men flera källor 

används även från angränsande områden. 

Vissa begränsningar har gjorts av praktiska skäl. Det handlar framförallt om att antalet modeller för 

talperception som behandlas har begränsats. Dessutom används en smalare definition av den 

visuella talsignalen så att den endast syftar på de aspekter som relaterar till artikulationsplats, 

artikulationsrörelser och artikulationssätt men inte kroppsspråk och ansiktsuttryck med mera. Även 

den auditiva aspekten av talsignalen behandlas i viss mån med fokus på fonetiska egenskaper och i 

relation till relevanta talperceptionsmodeller. 
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Bakgrund och tidigare forskning 
Följande avsnitt presenterar bakgrundsmaterial till talperceptionsområdet och en del av den 

forskning som bedrivits kring den auditiva, visuella och den audiovisuella talsignalen. Dessutom 

beskrivs hur neutrala känslighetsmått kan beräknas i området kring vad som kan upptäckas, där 

traditionella modeller riskerar att vara trubbiga och känsliga för bias. 

Talsignalen 
Mycket av den forskning som har bedrivits kring talperception har fokuserat på fall där endast den 

auditiva eller den audiovisuella talsignalen funnits tillgänglig. Studier som undersökt synens roll i 

talsignalen kan delas upp i sådana som undersökt den visuella talsignalen som antingen ett alternativ 

till eller som ett komplement till den auditiva talsignalen (MacDonald & McGurk, 1978). Traditionellt 

har nämligen talperception under normala förhållanden ansetts vara en rent auditiv process. 

Förhållandet mellan den auditiva och den visuella signalen studeras i regel med hjälp av 

filminspelningar av meningar, ord, pseudoord eller enskilda stavelser. De flesta studier som 

undersökt förhållandet mellan talsignalens delar har introducerat störningar i någon av de två 

signalerna eller presenterat motsägelsefulla signaler (Brancazio & Miller, 2005). När den auditiva 

signalen är tillräckligt tydlig bidrar den visuella signalen med väldigt lite information men när den 

auditiva signalen delvis störs ut blir den visuella delen av talsignalen däremot en viktig faktor 

(Mártony, 1974). Den visuella signalen kan dock påverka talperception även under goda 

ljudförhållanden. I en välkänd studie av McGurk och MacDonald (1976) visades att integrering av 

hörsel och syn i talsignalen kan ske när den auditiva signalen är helt intakt, något som senare kom att 

bli känt som McGurk-effekten. Effekten uppstår när två motstridiga språkljud presenteras visuellt 

respektive auditivt och signalerna tolkas som ett helt annat fonem. Om till exempel stavelserna 

/ba-ba/ presenteras auditivt och /ga-ga/ presenteras visuellt tenderar lyssnaren att uppleva 

språkljuden som /da-da/. Tillsammans med studier som undersökt fonemåterställning (Samuel, 1997) 

och det mentala lexikonets roll vid talperception (Luce & Pisoni, 1998; Iverson, Bernstein, & Auer, 

1998) har forskningen lett till att de flesta idag är överens om att det finns ett interaktivt förhållande 

mellan den visuella och den auditiva signalen i talat språk. På någon nivå tycks informationen från de 

två signalerna syntetiseras eller förenas i en kombinerad upplevd talsignal.  

Modeller för talperception 
Flera teorier har utvecklats i ett försök att beskriva hur talperception fungerar. En av de mest 

välciterade modellerna inom området är Motor Theory of Speech Perception (MTSP). Teorin går ut 

på att perception av tal är tätt kopplat till det motoriska systemet i hjärnan och till produktion av 

motsvarande signaler (Lieberman, Cooper, Shankweiler, & Studdert-Kennedy, 1967; Galantucci et al., 

2006). Enligt MTSP aktiveras samma motorkortikala neuronstrukturer vid perception av talat språk 

som krävs för att producera de rörelser i talapparaten som skulle generera motsvarande språkljud, 

men med lägre intensitet. Detta utgör enligt teorin kopplingen mellan talperception och 

talförståelse. MTSP får stöd av bland annat studier som utnyttjat transkraniell magnetstimulering för 

att studera talperception (Watkins et al., 2003). Transkraniell magnetstimulering innebär att man 

med hjälp av en elektromagnet som placeras mot skalpen kan stimulera aktivitet i ett specifikt 

område av hjärnan. Watkins et al. visade med denna teknik att både den auditiva och den visuella 

talsignalen aktiverar motorkortikala områden vid talperception. Liknande resultat har påvisats med 

hjälp av fMRI-studier (Wilson et al., 2004). Aktivitet har även påvisats i de kortikala områden som 

kontrollerar läppar och stämband specifikt (D'Ausilio et al., 2009). Arbetet kring spegelneuroner har 

dessutom lett till ett förnyat intresse för hur motorkortikala områden är involverade i perceptuella 

processer (Wilson et al, 2003). Motståndare menar att aktiviteten som observerats i motorkortex 
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inte nödvändigtvis förklarar talperception utan kan bero på någon typ av eko och att perception av 

talat språk är oberoende av de motorkortikala strukturerna (Tranmüller, 2007).  

The Neighborhood Activation Model (NAM) är en modell som varit väldigt inflytelserik inom 

talperceptionsforskningen (Luce & Pisoni, 1998). Modellen försöker ta hänsyn till hur ljudmönster 

och strukturell organisation av det mentala lexikonet påverkar den auditiva perceptionen av ord, 

men har även använts som modell för den visuella talsignalen vid läppavläsning (Auer, 2002). 

Tolkningen av ett ord beror enligt NAM dels på hur tydlig talsignalens fonem och segment är, hur 

vanliga språkljuden är, vilka liknande ord som finns i det mentala lexikonet och hur vanligt 

förekommande det presenterade ordet och dess grannar är. Ett väldigt vanligt ord med få grannar är 

enkelt att identifiera medan ord som förekommer sällan och har många ljudmässigt sett likartade 

och vanligt förekommande grannar ofta kommer att misstolkas. Enligt NAM leder perceptuella 

processer till aktivering av många ord och ur denna mängd väljs hela tiden det mest troliga eller 

sannolika ordet ut (Auer, 2002). Modellen kan beskrivas som att alla ord leder till aktivering av andra 

ord i förhållande till hur ljudmässigt sett lika de är det presenterade ordet. Modellen kan i sin 

utvecklade form inkludera både aktivering som sker auditivt och visuellt, signaler anses då dels leda 

till överlappande aktivering och dels till signalspecifika aktivitetsmönster. 

Läppavläsning 
En del personer kan förstå talat språk med relativt hög precision med tillgång till endast den visuella 

talsignalen, något som brukar kallas läppavläsning. En duktig läppavläsare kan identifiera uppemot 80 

procent av ord som presenteras i enskilda meningar (Auer, 2002). Förmågan beror till stor del på 

individuell variation, men relaterar starkt till övning (Andersson & Lidestam, 2005). Det går i regel 

inte att läppavläsa med hög precision utifrån endast läpprörelser utan att involvera lingvistiska 

strategier. Eftersom språkljud inte alltid har unika artikulationssätt och artikulationsplatser kan flera 

ljud visuellt vara identiska under normala ljusförhållanden. Dessutom kan eventuella särskiljande 

drag som exempelvis artikulationsplats vara helt eller delvis dolda under naturligt tal (Owens & 

Blazek, 1985). Det finns flera underliggande informationsbearbetande kognitiva processer som antas 

ligga bakom förmågan att läppavläsa. Några exempel är att kunna avkoda språkljud baserat på 

läpprörelser, att använda lexikal information och att utifrån kontexten kunna göra kvalificerade 

gissningar (Rönnberg et al., 1999).  

Fonem 
Fonem definieras som de minsta betydelsebärande ljudtyperna i ett talat språk. Man kan skilja två 

fonem åt genom att påvisa att något ord får olika betydelse beroende på vilket av de två fonemen 

som används (Garlén, 1988). När segmentet [f] i ordet fil byts ut mot [m] har de två orden skilda 

betydelser, fil och mil, och därmed tillhör de två ljuden olika fonem. Samma kategorisering gäller för 

vokaler, där två vokalljud anses tillhöra olika fonem om de ger upphov till olika ord när de 

förekommer i något ord. Detta innebär exempelvis att segmenten [u], [å] och [i] är skilda fonem 

eftersom orden mun, mån och min har skilda betydelser trots att de kringliggande fonemen är de 

samma. För att beteckna att en ljudsymbol utgör ett fonem skrivs den ofta mellan snedstreck och 

notationen /m/ utläses därmed som ”fonemet m”. I fortsättningen kommer denna notation att 

användas för att indikera att det handlar om fonemljud. 

Ofta anses svenskan innehålla 18 konsonantfonem (se Tabell 1) men i naturligt tal förekommer även 

allofoner (Garlén, 1988). Allofoner är varianter av språkljud som inte är betydelseskiljande och blir 

speciellt tydliga när olika dialekter inom ett språk jämförs. Till exempel är /r/ och /ʀ/ (rullande ”r”) 

allofoner eftersom ord inte byter betydelse beroende på vilket av de två språkljuden som används. 

Men allofoner kan även uppstå som en effekt av koartikulation när ett fonem anpassas efter 



7 
 

föregående eller efterkommande språkljud och inte heller då påverkar allofonerna ett ords 

betydelse. 

Tabell 1: Svenska språkets konsonantfonem med exempel (Garlén, 1988, s. 17). Det råder en viss tveksamhet över vilka 
IPA-tecken som mest neutralt representerar de svenska ljuden ”sj” och ”tj” men i denna studie används /ɧ/respektive  
/ɕ/. 

/p/ par  /m/ mår, rimma /f/ får, fälla /v/ vår, välla 

/t/ tar, tår /n/ når, rinna /s/ sår, sälla /j/  gälla 

/k/ kar, kår /ŋ/  ringa /ɕ/  källa /r/ rår  

/b/ bar, bår    /ɧ/  skälla /l/ lår  

/d/ dar     /h/ hår, hälla    

/g/  går          

 

I många svenska dialekter finns förutom de 18 konsonantfonemen fem supradentala eller retroflexa 

konsonanter (Garén, 1988). Dessa uppkommer då /r/ följs av en dentalkonsonant (/t/, /d/, /n/, /s/ 

eller /l/). Supradentalerna kan ses som assimilationer av två fonem där dentalkonsonanten anpassar 

sin artikulationsplats till platsen för /r/. Tabell 2 presenterar de svenska supradentalerna tillsammans 

med ord i vilka det ofta uppstår. I fortsättningen kommer supradentalerna att betraktas som en del 

av det svenska fonemsystemet och betecknas som fonem.  

Tabell 2: Tabellen visar svenskans supradentala konsonanter. 

Supradental Exempel 

/ʈ/ bort 
/ɖ/ bord 
/ɳ/ barn 
/ʂ/ fors 
/ɭ/ pärla 

 

Till svenskans vokalsystem räknas vanligtvis nio vokaler vilka uppträder i två olika former: långa 

respektive korta. Eftersom vokallängden är betydelsebärande i svenska, något som förekommer i så 

kallade kvantitetsspråk (Lidestam, 2009; Garlén, 1988), räknas vokalerna som skilda fonem. Ibland 

samfaller flera fonem i naturligt tal så att skillnaden mellan dem upphävs eller neutraliseras. 

Neutralisering av vokaler förekommer i flera svenska dialekter och innebär exempelvis att få 

dialekter i talad form skiljer på korta /e/ och korta /ɛ/. I Tabell 3 presenteras de svenska vokalerna 

och deras korta respektive långa fonemmotsvarighet med exempel. 

Tabell 3: Svenskans vokalfonem med korta och långa vokaler (Garlén, 1988, s. 60). 

Fonem Lång vokal Kort vokal   

/i/ vit vitt   
/e/ vet vett 

} Kort /e/ och kort /ɛ/  
samfaller i mångas tal. /ɛ/ vät vätt 

/y/ byt bytt   
/ø/ söt sött   
/ʉ/ hut hutt   
/u/ bot bott   
/o/ låt lott   
/a/ hat hatt   
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Visuell perception av fonem 
Artikulationsgesterna i talat språk är inte unika för alla fonem men kan trots detta vara en 

betydelsefull källa till information. Det är till exempel oftast lättare att förstå vad någon säger i en 

högljudd omgivning om man kan se personen som man pratar med (Mártony, 1974; Bernstein et al., 

2004). Fisher (1968) visade att ett konsonantljud som presenteras visuellt som inledande eller 

avslutande ljud i ord inte alltid kan skiljas från ett annat konsonantljud. Försökspersoner fick se ett 

ord sägas utan ljud och sedan välja bland svarsalternativ som bestod av en uppsättning ord som hade 

liknande stavelsemönster, men som inte innehöll det korrekta alternativet. Ingen av 

försökspersonerna uppgav att de upplevt att korrekta svar saknats, vilket Fisher tolkade som att 

skillnaden mellan vissa språkljud inte kunde särskiljas visuellt. Detta var en av de första studierna 

som visade att konsonanter kan grupperas efter deras visuella karaktär i vad Fisher kallade visem 

eller visuella fonem. 

Visem 

Fonem är auditivt mer distinkta än deras motsvarande artikulationsgester och många fonem kan 

därför inte skiljas åt visuellt (Auer & Bernstein, 1996; Auer, 2002). Två fonem tillhör samma visem om 

skillnaden visuellt är för liten för att de ska kunna skiljas åt eller om de ofta blandas ihop. Visuellt 

förväxlas sällan språkljud som tillhör olika visem medan fonem inom respektive visem ofta förväxlas 

(Owens & Blazek, 1985). Avsaknaden på skillnader mellan fonem visuellt innebär att färre ord är 

visuellt unika i ett visst språk, vilket i sin tur gör det svårare att vid läppavläsning få effektivt stöd av 

språkets lexikon (Auer & Bernstein, 1996). 

För att definiera hur fonem ska grupperas i visem brukar man skapa konfusionsmatriser för hur 

språkljuden förväxlas. Visem kan sedan identifieras genom att utgå ifrån de fonemkluster som bildas 

(Owens & Blazek, 1985; Lidestam & Bescow, 2006).  Eftersom visem är beroende av hur språkljuden 

artikuleras är de delvis individuella för varje talare. I regel innebär tydligare artikulation att lyssnare 

lättare kan skilja mellan fonemens visuellt synliga artikulationssätt och artikulationsplats vilket ökar 

antalet distinkta visem. En otydlig artikulation innebär omvänt att fler fonem hamnar i samma 

visuella kluster och att antalet definierbara visem minskar. I regel skiljer sig dock visem relativt lite 

mellan talare. 

Amcoff identifierade sju konsonantvisem i det svenska språket i en studie från 1970 (Mártony, 1974). 

I studien fick cirka 20 försökspersoner i uppgift att vara både talare och läppavläsare. Amcoff 

använde sig av stavelser med formen KV respektive VK, där K utgjordes av ett av konsonantfonemen 

/b m p f v t d n r l k g s ɧ ɕ j h/ och V utgjordes av vokalfonemen /a/ eller /u/. Amcoff visade att de 

svenska konsonatfonemen bildar tre kluster bestående av bilabialer, labiodentaler och icke-labialer. 

De icke-labiala konsonantljuden kunde delas in i fem mindre kluster men visemgränserna blev då 

mindre tydliga.  Mártony replikerade försöket för de icke-labiala konsonanterna men inkluderade 

även /i/ bland vokalfonemen och fann att uppdelningen av konsonantvisemen blev näst intill 

identisk. En lista över Mártonys reviderade svenska konsonantvisem finns återgivna i Tabell 4. 
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Tabell 4: De svenska konsonantvisemen (Mártony, 1974). 

Visem  

/b m p/ Bilabiala 
/f v/ Labiodentala 
/l r/ 

Icke-labiala 
/n d t/ 
/s ɧ j ɕ/ 
/k g/ 
/h/ 

 

Amcoff studerade även de svenska vokalerna och såg att även de kunde delas in i skilda visem 

(Mártony, 1974). Amcoff konstruerade nonsensorden /hVta/ och /bVta/ och bytte ut V mot långa 

respektive korta vokalfonem. Han fann att de långa vokalfonemen bildade visemen /i e ɛ/, /a/, /ø y/ 

och /u o ʉ/. De korta vokalfonemen bildade däremot endast två fonemkluster: orundade och 

rundade. I Tabell 5 summeras Amcoffs gruppering av de svenska vokalerna i visem. 

Tabell 5: Svenskans långa respektive korta vokalvisem (Mártony, 1974). I studien användes notationen /a/ för att 
representera korta [a] såsom föreslås av Garlén (1988) . 

Visem  

/i e ɛ/ Långa 
/a/  
/ø y/  
/u o ʉ/  
 Korta 
/i e ɛ ʉ ɑ/ Orundade 
/y ø u o/ Rundade 

 

Varken Amcoff eller Mártony inkluderade i sina studier supradentalerna eller fonemet /ŋ/ (”ng”). 

Dessa fonem grupperades därför tillsammans med de visem som de artikulationsmässigt sett liknar 

mest. Tabell 6 visar de fullständiga konsonantvisem som användes i denna studie. 

Tabell 6: Fullständig lista över konsonantvisem som används i studien. 

Visem  

/b m p/ Bilabiala 
/f v/ Labiodentala 
/l r ɭ/ 

Icke-labiala 
/n d t ʈ ɖ ɳ/ 
/s ɧ j ɕ ʂ/ 
/k g ŋ/ 
/h/ 

Vokalduration 

Funktionell längd eller kvantitet finns i språk där ett fonems längd kan vara betydelsebärande. Språk 

som har denna egenskap brukar kallas kvantitetsspråk och bland dessa återfinns exempelvis svenska, 

finska och japanska (Garlén, 1988). Exempelvis medför ett kort eller långt uttal av /ø/ i 

fonemkombinationen /høg/ på svenska att två olika ord skapas: hög (/hø:g/) respektive högg (/høg/). 

Det är därför viktigt att inte bara identifiera rätt vokalfonem utan även huruvida det är en kort eller 

lång vokal. Eftersom vokalernas duration kan påverka ords betydelser kan förmågan att visuellt 

kunna skilja mellan långa och korta vokaler vara en viktig faktor vid läppavläsning. Men vokallängd 
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kan även föra med sig information om kringliggande fonemljud. Vokalduration har studerats auditivt 

i ett fåtal studier, exempelvis av Hillenbrand och Clark (2000), men har sällan studerats visuellt. 

Lidestam (2009) studerade hur små skillnader i vokallängder som svensktalande kan diskriminera 

mellan när de använder den auditiva (A), visuella (V) eller den audiovisuella (AV) signalen. I hans 

studie presenterades normalhörande försökspersoner med filmklipp av de tvåstaviga pseudoorden 

/mam-mam/ och /lal-lal/. Längden på ordens vokal manipulerades systematiskt så att skillnaden i 

längd mellan ordens stavelser varierade i intervallet 33–400 ms och den första stavelsen var längst i 

hälften av uppgifterna medan den andra stavelsen var längst i de resterande.  Konsonantfonemen 

utgjorde två skilda visuella konsonantkontexter eftersom /l/ uttalas inuti munnen utan att läpparna 

sluts medan läpparna sluts vid uttal av /m/. Det första fallet resulterar i visuellt otydliga vokalgränser 

och det andra i att vokalgränserna blir maximalt synliga. I samtliga fall presterade försökspersonerna 

bättre än slumpen men med krav på minst 75% korrekt hamnade JND (just-noticeable difference) 

inom försökets gränser. För /mam-mam/ låg JND för A, V och AV i intervallet 33–66 ms, och för 

/lal-lal/ hamnade JND mellan 33–66 ms för A och AV men mellan 66–100 ms för V. Det fanns inte 

någon skillnad mellan A, V och AV med avseende på diskriminationskänslighet för duration när 

vokalgränserna var synliga. 

Lidestam (2009) fann även en förskjutning av fel för de svåraste uppgifterna med en tendens att 

svara att den första stavelsen var längst. Lidestam ansåg att detta kan tyda på resultatet påverkats av 

lingvistiska regler och sannolikheter men hans egen studie kunde inte bekräfta detta. För att vidare 

undersöka denna hypotes förelog han att känsligheten för vokalduration kunde jämföras med 

durationskänslighet för icke-lingvistiska stimuli, till exempel toner eller statiska bilder. En jämförelse 

mellan de två uppgifterna, som endast skiljs åt med avseende på betingelse, skulle då kunna säga om 

den bias som observerades berodde på lingvistiska eller mer generella strategier.  

Ofta anses att den visuella talsignalen inte vara tillräcklig för att avgöra om en konsonant är tonande 

eller tonlös, det vill säga om den har en grundton eller ej, men durationen hos vokaler som föregår 

konsonanter kan vara en källa till information om just denna egenskap (Auer & Bernstein, 1996). 

Auer och Bernstein studerade duration hos vokaler på engelska och såg att vokaler som förekommer 

innan en konsonant i regel är längre när konsonanten är tonande. Eftersom durationsledtrådar är 

visuellt tillgängliga för lyssnaren kan denna information vara tillgänglig via den visuella signalen. I 

dagsläget vet vi inte hur de visuella durationsledtrådarna hos vokaler används eller i vilken grad de 

utgör en relevant komponent i den visuella talsignalen. 
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Visuell perception av ord 
Iverson, Bernstein och Auer (1998) visade att det är mer troligt att en lyssnare behöver mer fonetisk 

information för att känna igen enstaviga ord än för att känna igen flerstaviga ord. Vidare visade de att 

det är osannolikt att ordigenkänning kan förstås enbart i termer av fonetisk bearbetning. Lyssnare 

utnyttjar förmodligen top-down-strategier som fördelning av ord i det mentala lexikonet eller 

igenkänning av segment på stavelsenivå för att bidra till identifieringen av ord. 

Samuel (1997) menade att det finns en motsättning mellan förespråkare för ordigenkänning som en 

helt bottom-up-driven process och de som menar att ordigenkänning är en interaktiv process med 

både bottom-up- och top-down-processer. I Samuels studie framkom stöd för att lexikal aktivering 

direkt påverkar den upplevda perceptuella signalen. Förespråkare för bottom-up-processer menar 

att tolkningen sker på fonemnivå vilken sedan kopplar till en högre lexikal nivå, men enligt Samuel 

finns det en mer invecklad interaktion mellan dessa två nivåer. Lyssnare kan till exempel återställa 

fonem som tagits bort eller ersatts av en störning i ett ord utan att överhuvudtaget märka att 

fonemet faktiskt inte presenterats. De återställda fonemen kan till och med vara svåra att skilja från 

”verkliga” fonem. Samuel menade att lexikala processer kan aktivera koder i lägre nivåer på ett sätt 

som gör att återställda fonem i det närmaste direkt motsvarar det som skulle uppfattats vid auditiv 

stimulering av samma fonem. Det finns tre huvudsakliga faktorer som påverkar fonemåterställning: 

återställning är starkast för frikativor och klusiler, återställning är starkare för långa ord än för korta, 

och återställning är starkast sent i ord, särskilt efter sin unikhetsplats (den plats efter vilken 

fonemkombinationen endast kan motsvaras av ett ord). Korta ord påverkas alltså mindre av 

fonemåterställning än långa ord. 

Distinktioner mellan olika alternativa fonemtolkningar kan ofta göras utifrån det mentala lexikonets 

struktur (Auer & Bernstein, 1996). Språkets struktur sätter nämligen gränser för vilka ljud som kan 

förekomma i vissa kontexter exempelvis vid läppavläsning av ordet fat (/fa:t/). Visuellt kan man inte 

avgöra om det första fonemet är tonande (/v/) eller tonlöst (/f/), men vi kan utifrån svenskans 

lexikala struktur sluta oss till att konsonanten måste vara tonlös eftersom /va:t/ inte utgör ett ord på 

svenska. På samma sätt kan vi urskilja /p/ från visemet /b m p/ vid läppavläsning av ordet pistol 

(/pistu:l/), då inget av alternativen /bistu:l/ och /mistu:l/ utgör riktiga ord. Den lexikala strukturen 

räcker dock inte alltid för att bestämma om konsonanten är tonande eller ej. Ordet bil (/bi:l/) kan till 

exempel bilda tre olika ord med avseende på visemet /b m p/ nämligen bil, pil och mil. 

Beräkning av känslighetsmått 
Det finns flera sätt att beräkna hur känslig en person är för en viss signal. Den traditionella modellen 

brukar kallas tröskelnivåmodellen och är ett av de enklaste sätten att mäta känslighet. Tröskeln 

utgörs av den gräns där försökspersonerna inte längre upptäcker signalen. Ett mer mångsidigt 

känslighetsmått kan istället beräknas med hjälp av signaldetektionsteorin. Där ses känslighet på i 

termer av sannolikheter, samtidigt som hänsyn tas till vilken typ av fel som görs. 

Tröskelnivåmodellen 

Tröskelnivåmodellen bygger på att det finns en känslighetsgräns för vad som kan upptäckas, kännas 

igen, diskrimineras mellan eller identifieras hos stimuli (Macmillan & Creelman, 2005). En tröskelnivå 

motsvaras av den stimulusnivå, eller stimulusskillnad, där en viss signal inte längre kan upptäckas. 

Modellen bygger på antagandet att det finns en gräns under vilken signaler inte längre kan upptäckas 

och ovanför vilken signaler upptäcks. Modellen tar inte hänsyn till vilken typ av rätt och fel som görs, 

vilket innebär att den inte hanterar eventuellt partiska kriterier som används vid beslutsfattandet. 

Om en försöksperson upplever det som värre att missa stimuli än att rapportera falska alarm 

kommer det leda till att en större andel träffar och en större andel falska alarm. Det är alltså relevant 
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att titta på vilken typ av fel som görs. Signaldetektionsteorin utvecklades som ett svar på detta och 

ger ett mer neutralt mått på känslighet. 

Signaldetektionsteorin 

Förmågan att kunna upptäcka en signal är ett resultat av dels en sensorisk process och dels en 

beslutsprocess (Macmillan & Creelman, 2005). Ofta räcker det med att titta på genomsnittliga rätt 

och fel för att kunna konstatera om en signal är tillräckligt stark för att kunna upptäckas, men kring 

gränsen för vad som kan upptäckas och i de fall då bias kan påverka resultatet räcker inte alltid detta. 

Nära denna gräns handlar det inte längre om huruvida en signal kan upptäckas utan om hur sannolikt 

det är att den upptäcks. När signalen är stark gör vi nästan inga fel, men när den blir svagare ökar 

sannolikheten för att vi ska göra fel. Istället för att tala om ett visst tröskelvärde kan man därför tala 

om känsligheten för en signal vid en viss signalstyrka. 

Under mitten av 1900-talet utvecklades flera teorier för att hantera de brister som finns i 

tröskelnivåmodellerna och nya modeller utvecklades som kunde kompensera för bias och dessutom 

mäta känslighet mer exakt (Macmillan & Creelman, 2005). Den av dessa som idag har haft störst 

genomslag är signaldetektionsteorin. Till skillnad från de klassiska tröskelnivåmodellerna kan 

signaldetektionsteorin mäta känsligheten för signalstyrkor som ligger i gränsområdet för vad som kan 

upptäckas. Istället för att endast förlita sig på genomsnittliga rätt och fel i ett test så används även 

vilken typ av rätt och fel som görs. I ett test där svaret antingen kan vara ”ja” eller ”nej” kan svaret 

vara en träff (H), ett falskt alarm (FA), ett korrekt nej-svar (CR) eller en miss (M). Fördelningen av 

svarsresultaten beror på vilket kriterium som används vid beslutsfattandet, medan den egentliga 

känsligheten förblir oförändrad. Signaldetektionsteorin gör det möjligt att mäta känsligheten med ett 

mått som är helt oberoende av kriteriet genom att utgå från fördelningen av träffar och falska alarm. 

Signaldetektionsteorin kan tillämpas i alla fall där uppgiften är att på något sätt diskriminera mellan 

två signaler (Stanislaw & Todorov, 1999), vilket gör att den har ett väldigt brett tillämpningsområde. 

Beräkning av d’ 

Det vanligaste sättet att mäta känslighet inom signaldetektionsteorin är genom beräkning av värdet 

d’ (d-prim).  Värdet beräknas genom differensen av funktionen z för andel träffar och andel falska 

alarm, där z är inversen av den kumulativa normalfördelningsfunktionen (Macmillan & Creelman, 

2005): 

𝑑′ =  𝑧 𝐻 −  𝑧(𝐹𝐴) 

Detta mått bygger på antagandet att andel träffar och andel falska alarm konvergerar mot 

normalfördelningskurvor när antalet försök blir tillräckligt många. Ett d’-värde som ligger på 0 

indikerar att försökspersonens känslighet i uppgiften är dålig (prestationen motsvarar slumpmässiga 

svar) medan ett högt positivt värde indikerar hög känslighet i uppgiften. Negativa värden tyder i regel 

på att försökspersonen missuppfattat uppgiften då det innebär att denne svarat fel oftare än 

slumpen. Variansen hos andel träffar och andel falska alarm minskar allteftersom antalet försök ökar 

och därmed ökar även precisionen på d’. 

Funktionen z är endast definierad för värden som ligger mellan 0 och 1, vilket innebär att man måste 

kompensera för dessa värden när de förekommer. Extremvärden kan uppkomma när antalet 

uppgifter i ett försök är för få eller som en takeffekt, vilket kan uppstå om testet är för lätt. En vanlig 

rekommendation är att ersätta dessa värden i förhållande till antalet uppgifter så att 0 ersätts med 

1/(2n) och 1 ersätts av 1-1/(2n), där n är antalet utförda uppgifter av den givna typen (Macmillan & 

Kaplan, 1985; Stanislaw & Todorov, 1999). 



13 
 

Precis som vid klassiska tröskelvärdestester kan vi undersöka var JND ligger för signalen, det vill säga 

fastställa en gräns för var signalen fortfarande kan urskiljas. För att beräkna JND brukar man söka 

efter den signalstyrka som ger ett d’-värde på 1, vilket i frånvaro av bias motsvarar 76% korrekta svar 

(Macmillan & Creelman, 2005). Andra d’-värden kan användas som gräns om det kan motiveras 

(Macmillan & Kaplan, 1985). Beräknar man en grupps genomsnittliga d’-värde underskattas alltid det 

egentliga känslighetsmåttet, men eftersom denna skillnad oftast är marginell kan detta värde 

användas för att fastställa JND. 

Exempel: 

I ett hörselexperiment presenteras två personer, A och B, med en lång lista svaga toner i ett svagt 

brus. Om de tror att de hör tonen svarar de ”ja” annars svarar de ”nej”. I tabellerna visas andelen 

träffar (H), falska alarm (FA), missar (M) och korrekta nej-svar (CR) för de två försökspersonerna: 

Försöksperson: A 

 Respons 
Stimulus ”Ja” ”Nej” Totalt 
Signal presenterades 0,7 (H) 0,3 (M) 1,0 
Signal presenterades inte 0,4 (FA) 0,6 (CR) 1,0 

 

Försöksperson: B 

 Respons 
Stimulusbild ”Ja” ”Nej” Totalt 
Signal presenterades 0,9 (H) 0,1 (M) 1,0 
Signal presenterades inte 0,6 (FA) 0,4 (CR) 1,0 

 

Vem presterade bäst på hörseltestet? Enklast vore att jämföra andelen korrekt identifierade toner 

(träffar) eller andel felaktigt rapporterade toner (falska alarm) men detta ger två olika resultat: 

andelen träffar ger att B presterade bäst eftersom andel träffar var större för B än för A (HA<HB), men 

andelen falska alarm som mått ger istället att A presterade bäst eftersom A rapporterade färre falska 

alarm (FAA< FAB). Vi beräknar d’ för att få ett resultat som tar hänsyn till både träffar och falska 

alarm: 

𝑑′
𝐴 = 𝑧 𝐻𝐴 − 𝑧 𝐹𝐴𝐴 = 0,524 − (−0,253)  = 0,778 

𝑑′
𝐵 = 𝑧 𝐻𝐵 − 𝑧 𝐹𝐴𝐵 = 1,281 − 0,253 = 1,028 

Vi konstaterade tidigare att höga positiva d’-värden innebär hög känslighet för en signal och vi kan 

därför konstatera att försöksperson B hade högst känslighet i detta test men att båda presterade 

bättre än slumpen. 
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Two-alternative forced choice 

En vanlig experimentdesign är two-alternative forced choice (2AFC). 2AFC-designen innebär att två 

stimuli presenteras i följd eller samtidigt och att försökspersonen ska diskriminera mellan dessa. 

Trots att namnet tycks antyda att man ”tvingar” försökspersonen att göra ett val involverar det inte 

fler begränsningar än ett vanligt tvåvalsexperiment där ett stimulus presenteras åt gången. Designen 

gör det möjligt att reducera vissa typer av bias genom att balansera ut stimulusparens ordning. För 

en försöksperson som ofta svarar att den första av två toner är längst kommer detta att innebära att 

felet balanseras ut genom hela testet. Diskrimination är något lättare än identifikation, som används i 

vanliga ”ja/nej”-experiment. För att kompensera för detta måste d’-värdet justeras. Standardformeln 

för d’ i en 2AFC-design är (Macmillan & Creelman, 2005): 

𝑑′ =  
 𝑧 𝐻 −  𝑧(𝐹𝐴) 

 2
 

  



15 
 

Metod och material 
Testbatteriet bestod av tre olika uppgifter: diskrimination av visuella durationsskillnader hos vokaler, 

diskrimination av visuella durationsskillnader hos icke-lingvistiska stimuli och visuell 

ordidentifikation. Ordningen på de två förstnämnda testerna balanserades ut mellan försöken medan 

ordidentifikationsuppgiften alltid låg som sista uppgift. Två olika versioner av varje test genererades 

för att undvika att ordningen inom respektive test skulle påverka resultatet. Dessa balanserades ut 

mellan försöken för att minimera risken för ordningseffekter. Testet följdes upp med en enkät. 

Deltagare 
I studien testades sammanlagt 40 personer, men det framgick senare att en av deltagarna hade 

korrigerad hörsel och ströks därför ur analysmaterialet. Övriga rapporterade att de hade god eller 

korrigerad syn (kontaktlinser eller glasögon) och att de inte hade någon dokumenterad nedsatt 

hörsel. Samtliga försöksdeltagare studerade eller hade tidigare studerat vid universitet eller 

högskola. Bland deltagarna fanns 21 män och 18 kvinnor i åldrarna 20–29 år (M = 23 år, SD = 2,0 år). 

Sammanlagt var 34 personer högerhänta och 5 vänsterhänta. Försöksdeltagarna rekryterades i 

huvudsak från Linköpings universitet med kravet att man hade svenska som modersmål. Deltagandet 

var frivilligt och försöksdeltagarna informerades om att de när som helst kunde avbryta försöket. 

Efter försöket bjöds deltagarna på fika som tack för sitt deltagande. 

Material 
Försöken utfördes på dator med 15,1 tums LCD-skärm och en bildrutefrekvens på 60 Hz. Filmklippen 

presenterades med en upplösning på 1024x768 pixlar. Försöken utfördes individuellt i avskilda rum 

där endast försöksledaren vistades under tiden som försöket pågick. Under försöken satt 

försöksdeltagaren mellan en halv och en meter rakt framför skärmen medan försöksledaren satt 

snett bredvid försökspersonen och observerade. Efter försöket fick försöksdeltagaren fylla i en 

kortare enkät (se Bilaga C) samt belöning i form av fika. I enkäten kontrollerades om 

försöksdeltagarna hade normal hörsel, om de hade några okorrigerade synfel. Dessutom 

efterfrågades kontrollvariablerna hänthet och erfarenhet av musik. 

Testbatteriet presenterades med hjälp av programmet ActiveTcl i kombination med Quicktime  och 

tillägget QuckTimeTcl. Varje version av ett deltest bestod av en egen skriptfil som presenterade 

filmklipp med förbestämda tidsintervall och sparade tangentbordsresponser i en separat textfil. Hela 

försöksbatteriet bestod av tre delar: visuell vokaldurationsdiskrimination, visuell icke-lingvistisk 

durationsdiskrimination och visuell ordidentifikation. Hela testbatteriet tog mellan 25 och 30 minuter 

att genomföra. 

Experimentbatteri 
Följande kapitel beskriver experimentbatteriets uppbyggnad och hur delförsöken togs fram. Varje 

delförsök skapades i två upplagor och instruktioner presenterades skriftligt vid försökets början och 

förtydligades vid behov muntligt. 

Visuell vokaldurationsdiskrimination 

Stimulusmaterialet som användes i detta delförsök utgjorde en delmängd av det material som 

användes av Lidestam (2009) när han studerade diskrimination av vokaldurationsskillnader auditivt, 

audiovisuellt och visuellt. Grundmaterialet som användes i hans studie bestod av en videoinspelning 

av en man som sa pseudoorden /mam-mam/ och /lal-lal/. Inspelningarna visar en man rakt framifrån 

under normala ljusförhållanden och ingen belysning av munnen specifikt användes (se Figur 1). 
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Figur 1: Figuren visar sex bildrutor ur filmklippet av pseudoordet /mam-mam/. Vokalens längd manipulerades på den 
plats där munöppningen var maximal. 

Filmklippen spelades in med en frekvens på 29,97 Hz (en bildruta motsvarade 33 ms) och 

upplösningen var 640x480 bildpunkter. En inspelning av en stavelse manipulerades med avseende på 

vokallängden och fogades samman med ytterligare en stavelse så att en uppsättning av tvåstaviga 

ord genererades. Differensen av stavelsernas vokallängder mättes i bildrutor och motsvarade mellan 

-12 bildrutor (första stavelsen längst) och +12 bildrutor (andra stavelsen längst). 

Interstimulusintervallet (ISI) för ett ord mätt från den plats där första stavelsen började avta till den 

plats i andra stavelsen där munnen återigen var fullt öppen var 16 bildrutor, motsvarande 528 ms.   

Till studiens försök valdes en endast 42 ord ut med vokallängdsskillnader inom intervallet -6 bildrutor 

och +6 bildrutor. Orden valdes ur uppsättningen av ordet /mam-mam/ eftersom den bilabiala formen 

av /m/ innebar att vokalgränserna blev visuellt sett maximalt synliga. Fördelningen av utvalda ord 

kan ses i Tabell 7.  

Tabell 7: Tabellen visar fördelningen av orden som användes i försöket. Siffrorna representerar antalet borttagna 
bildrutor i första respektive andra stavelsen i förhållande till standardlängden. Differensen av antalet borttagna bildrutor 
i respektive ord ger bildruteskillnaden för ordet. 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 - 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 

2 2-1 - 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 

3 3-1 3-2 - 3-4 3-5 3-6 3-7 

4 4-1 4-2 4-3 - 4-5 4-6 4-7 

5 5-1 5-2 5-3 5-4 - 5-6 5-7 

6 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 - 6-7 

7 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-6 - 

 

Instruktioner presenterades skriftligt och försöksdeltagaren fick tillfälle att ställa frågor för eventuella 

förtydliganden (se Bilaga A). Försöksdeltagaren hade i uppgift att avgöra vilken stavelse som var 

längst i varje presenterat ord. Svaret indikerades genom tangentbordstryckningar där vänster hand 

användes för att ange att första stavelsen var längst och höger hand för att ange att den andra 

stavelsen var längst. Sammanlagt presenterades 42 stimuli som låg i pseudorandomiserad ordning. 

Med pseudorandomiserad menas här att orden slumpades upprepade gånger tills dess att en jämn 

presentationsordning uppstod med avseende på vilken stavelse som var längst och storleken på 

ordens stavelsedifferens. 
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Försöket inleddes med sex enkla uppvärmningsord där bildruteskillnaden låg på mellan tolv och fem 

bildrutor, alltså något delvis något lättare än det faktiska testet. Orden det faktiska testet 

presenterades i två block om vardera 21 ord med möjlighet till en kort paus däremellan. 

Visuell diskrimination av icke-lingvistisk duration 

Detta delförsök hade samma uppbyggnad som uppgiften för visuell vokaldurationsdiskrimination 

(VDD) men använde istället för ord icke-lingvistiska stimuli. Grundmaterialet utgjordes av ett 

filmklipp av en prick som presenterades på skärmen och sedan försvann. För att inte förlora de 

ledtrådar som munrörelsen i VDD-uppgiften medförde fick pricken växa fram och sedan krympa bort 

på ett sätt som ansågs vara analogt med munnens öppning och stängning (se Figur 2). 

 

Figur 2: Figuren visar munöppning parallellt med hur pricken växte fram. Efteråt krympte pricken enligt samma mönster. 

Genom att variera hur länge pricken var maximalt stor genererades en uppsättning filmklipp som 

kombinerades i par till 42 stimuli som motsvarade filmklippen i VDD-försöket (se Tabell 7). 

Filmklippen som skapades hade samma bildrutefrekvens som VDD-klippen (29,97 Hz) och en 

upplösning på 1024x768 pixlar. ISI för ett item mätt från den plats där första pricken började krympa 

till den plats där den pricken återigen var maximalt stor var 20 bildrutor, motsvarande 660 ms. 

Instruktionerna för delförsöket var samma som för VDD-uppgiften. Precis som i VDD-försöket 

presenterades pricksekvenserna i pseudorandomiserad ordning i två block om vardera 21 uppgifter 

med en kort paus där emellan. 

Visuell ordidentifikation 

Det sista delförsöket gick ut på att läsa på läppar. Med tillgång endast till den visuella talsignalen var 

uppgiften att tolka 42 vanligt förekommande svenska enstaviga ord. De utvalda orden var bland de 

mest frekvent förkommande enstaviga orden i Språkbankens PAROLE-korpus. Samtliga ord var av 

formen KVK, VK eller KV, där K motsvarades av en konsonant eller ett konsonantkluster och V 

motsvarades av ett vokalljud (för en fullständig lista över utvalda ord se Bilaga B). Filmklippen 

spelades in med samma talare som i uppgiften för vokaldurationsdiskrimination och med samma 

apparatur och upplösning (se Figur 3). 
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Figur 3: Bilden visar fyra bildrutor ur filmklippet för ordet fem (/fɛm/). 

Försöksdeltagaren gavs skriftliga instruktioner och uppmanades att om möjligt försöka rapportera 

det ord som personen i filmklippen sa eller att annars försöka rapportera delar av ordet. Ingen 

information gavs om vilka ord som skulle komma att presenteras utom att de var vanligt 

förekommande svenska enstaviga ord. 

Uppgiften inleddes med fem övningsord, därefter presenterades testorden i två block om vardera 21 

ord med möjlighet till en kortare paus däremellan. Försöksdeltagaren sa högt ordet eller den del av 

ordet som hon eller han uppfattat och svaret transkriberades omedelbart av försöksledaren. Vid 

behov ombads försöksdeltagaren upprepa sitt svar. Filmklippen presenterades automatiskt med tio 

sekunders mellanrum.  

Operationalisering 
Denna del beskriver hur resultaten från försöken operationaliserades för att kunna jämföras 

statistiskt. För mer information om beräkning av d’ se avsnittet Signaldetektionsteorin i 

bakgrundskapitlet. 

Beräkning av durationskänslighet 

För att undersöka känsligheten för diskrimination av duration hos försöksdeltagarna beräknades d’ 

för samtliga tidsskillnader i delförsöket för vokaldurationsdiskrimination (VDD) samt delförsöket för 

icke-lingvistisk durationsdiskrimination (ILDD). Eftersom båda delförsöken byggde på en 2AFC-design 

justerades d’-värdena enligt den rekommenderade formeln (se avsnittet Two-alternative forced 

choice). Beräkning av känslighetsmått gjordes separat för de två experimenten och för varje 

tidsskillnad, det vill säga ett d’-värde beräknades för varje bildrutedifferens. 

För att beräkna d’-värdena användes andel träffar och andel falska alarm, med utgångspunkt i den 

första stavelsen eller pricken i stimuluset. Om den första stavelsen/pricken hade längst duration och 

försökspersonen svarade rätt räknades detta som en träff, om den andra stavelsen/pricken hade 

längst duration och försökspersonen svarade fel räknades det som ett falskt alarm (se Tabell 10 för 

förtydligande). 

Tabell 8: Tabellen beskriver tolkningen av träffar, falska alarm, missar och korrekta nej-svar i försöket. 

 Respons 
Stimulus ”Första längst” ”Första inte längst” 
Första längst Träff (H) Miss (M) 
Första inte längst Falskt alarm (FA) Korrekt  nej-svar (CR) 
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För att beräkna d’ krävs att andelen träffar eller falska alarm för en uppgift aldrig är 0 eller 1 

eftersom resultaten då inte kan omvandlas till z-fördelningar. För att justera för sådana värden 

ersattes eventuella förekomster av 0 med 1/(2n) och 1 med 1-1/(2n), där n var antalet presenterade 

stimuli av den givna typen. 

Antalet presentationer av uppgifter med bildruteskillnaderna 6, 5 och 4 var för få för att kunna ge 

pålitliga känslighetsvärden då många extremvärden observerades. Träffar och falska alarm för dessa 

uppgifter summerades därför och ett gemensamt känslighetsvärde beräknades. Summering av dessa 

bildruteskillnader motiverades med vetskapen om att Lidestam (2009) i sitt försök fann att JND låg 

mellan 1 och 2 bildrutor och alltså betydligt lägre än de differenser som slogs samman. 

Transkribering 

Transkriberingen av ord i ordidentifikationsuppgiften krävde att försöksledaren tog hänsyn till flera 

dialekter och uttal, vilket i sin tur medförde att en viss generalisering av fonem och fonemallofoner 

behövde göras. Vid transkribering av korta /e/ och /ɛ/ användes endast /e/ och för korta /u/ och /o/ 

användes endast /o/. När rullande [r] (/ʀ/) transkriberades användes endast formen /r/. I de fall då 

mer än ett uttal kunde användas för ett och samma ord gjordes transkriberingen enligt det uttal som 

låg närmast det skrivna språket.  Exempelvis innebar detta att ordet chef som kan uttalas både /ɧe:f/ 

och /ɧɛ:f/ alltid transkriberades  /ɧe:f/. 

Rättning av transkriberade ord 

För varje försöksdeltagare sammanställdes de transkriberade orden i ett kalkylblad. Orden justerades 

in i ett förutbestämt rutnät som sedan jämfördes med en rättningsmall. Vokalljudet placerades i 

mitten av rutnätet medan föregående fonem vänsterjusterades och efterkommande fonem 

högerjusterades. Mönstret som beskrivs användes även vid justering av enskilda ordsegment. Om 

försökspersonen rapporterat ett flerstavigt ord justerades ordet efter formen på den stavelse som 

närmast liknade det presenterade ordet. Om slutet av ordet bestod av ett konsonantkluster 

justerades detta för att inte underskatta hur nära ett ord låg det korrekta svaret (se exempel i Tabell 

11). En liknande transkriberingsmetod användes av Luce och Pisoni (1996). 

Tabell 9: Tabellen visar transkriptionen av det presenterade ordet hon och transkriptionen av svaret hund. 

Presenterat ord: hon /h/ /o/ /n/  

Transkriberat ord: hund /h/ /ʉ/ /n/ /d/ 

 

Jämförelsen mellan de transkriberade orden och en rättningsmall gjordes genom att kontrollera om 

det presenterade fonemet och det gissade fonem fanns inom samma visem. Andelen korrekt 

identifierade visem beräknades dels individuellt och dels summerat för konsonantvisem, vokalvisem 

och alla visem sammantaget. Dessutom beräknades andelen fullständiga ord som identifierats 

korrekt med avseende på visem. Inget avdrag gavs för felaktiga svar eftersom försökspersonerna 

uppmanades att försöka gissa även delar av ordet. För att mer direkt observera hur väl vokallängder 

identifierats beräknades genomsnittliga värden för korrekt identifikation av lång respektive kort 

vokal, vilket utgör en mer generell gruppering av vokalvisem enligt Amcoff (Mártony, 1974). 
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Resultat 
Ordningen mellan VDD och ILDD balanserades ut mellan försöken. För att kontrollera om 

presentationsordningen påverkade resultatet i uppgifterna jämfördes resultaten mellan 

försökspersoner som utfört försöken i ordningen VDD-ILDD och de som utfört försöken i ordningen 

ILDD-VDD. Repeated measures ANOVA med presentationsordning som mellangruppsvariabel kunde 

inte påvisa några signifikanta ordningseffekter för känslighet för någon av bildruteskillnaderna i VDD, 

F(3, 111) = 0,10, p = 0,72. Inte heller för ILDD kunde någon ordningseffekt påvisas med avseende på 

bildruteskillnad, F(3, 111) = 1,80, p = 0,15. 

För att undersöka om VDD och ILDD mätte samma underliggande känslighetsvariabel beräknades 

korrelationen mellan prestation i de två uppgifterna. Känslighet för bildruteskillnader för 4–6 

bildrutor korrelerade mellan de två testen, r(37) = 0,38, p = 0,02, men för övriga bildruteskillnader 

fanns inga signifikanta korrelationer (p > 0,05). 

Repeated measures ANOVA för känsligheten i de två uppgifterna med betingelse och 

bildrutedifferens som oberoende variabler visade att det fanns en huvudeffekt för betingelse där 

prestationen i VDD var signifikant bättre än i ILDD, F(1, 38) = 13,38, p < 0,001. Det fanns även en 

huvudeffekt för bildruteskillnad, F(2,64, 100,35) = 52,33, p < 0,001. För repeated measures ANOVA 

finns inga vanliga post-hoc-test och därför användes t-test för att jämföra alla möjliga par, där 

sannolikheten korrigerades med hjälp av Bonferroni-korrektion. Post-hoc-testerna visade att 

känsligheten minskade med bildruteskillnaden för samtliga bildruteskillnader (p < 0,01). Figur 4 visar 

genomsnittsvärden för respektive bildruteskillnad i VDD och ILDD.   

 

Figur 4: Figuren visar genomsnittliga d'-värden i VDD och ILDD för respektive bildrutedifferens. 

Repeated measures ANOVA visade att det även fanns enkla effekter för känslighet för VDD med 

avseende på bildrutedifferens, F(3, 114) = 37,06, p < 0,001. Post-hoc-test visade att känsligheten 

minskade när bildrutedifferensen blev mindre för samtliga differenssteg (p < 0,05) . Enkla effekter 

fanns även för känslighet i ILDD, F(3, 114) = 21,47, p < 0,001, men post-hoc-test visade att 

skillnaderna mellan bildrutedifferenserna inte var lika tydliga som för VDD. De enda signifikanta 

skillnaderna var att känsligheten var högst för differensen 6-4 bildrutor (p < 0,001) och känsligheten 

för differensen 3 bildrutor var högre än för differensen 1 bildruta (p < 0,05). 



21 
 

JND beräknades för den differens där d’-värdet var lika med eller högre än 1, vilket är det 

känslighetsvärde som motsvarar 76% korrekta svar i frånvaro av bias. Vid 3 bildrutors skillnad låg det 

genomsnittliga d’-värdet på 1,15 medan det vid 2 bildrutors skillnad låg på 0,84. Då det i föregående 

stycke visades att känsligheten minskade i takt med att bildruteskillnaden minskade kan vi konstatera 

att JND för VDD-försöket låg mellan 2 och 3 bildrutor, motsvarande 67–100 ms. 

Lidestam (2009) fann en bias för att svara att den första stavelsen var längst vid vokaldurations-

diskrimination när skillnaden mellan stavelserna var 1 bildruta. För att kontrollera om bias även 

förekom i denna studie jämfördes andelen falska alarm med andel missar i VDD-försöket. Beroende 

t-test med andel falska alarm och andel missar som beroende variabler visade att andelen falska 

alarm var signifikant större än andelen missar, t(37) = 2,11, p < 0,05. Den bias som Lidestam (2009) 

observerade fanns därmed även i denna studie. Beroende t-test gjordes även för ILDD men det fanns 

ingen signifikant skillnad mellan andel falska alarm och missar, F(38) = -0,30, p = 0,77. 

Två kontroller gjordes med utgångspunkt i enkäten, nämligen om kön eller musikerfarenhet 

påverkade resultatet i VDD eller ILDD. Det fanns ingen signifikant skillnad i känslighet med avseende 

på kön i VDD, F(3, 111) = 0,73, p = 0,54, eller i ILDD, F(3, 111) = 0,15, p = 0,93. Musikerfarenhet 

angavs som mer än eller mindre än tre års utövande av musik, vilket delade gruppen i en del om 20 

personer och en del om 19 personer. Musikerfarenhet gav inte upphov till någon signifikant skillnad 

för känslighet i vare sig VDD, F(3, 111) = 1,31, p = 0,28, eller i ILDD, F(3, 111) = 0,05, p = 0,99.  

Det fanns en stor spridning gällande prestation i ordidentifikationsuppgiften. Genomsnittsvärdet för 

korrekt identifierade visem var 44% med en standardavvikelse på 12%. För korrekt identifierade ord 

låg medel på 8% och standardavvikelsen på 6%. Observerade genomsnittliga, lägsta och högsta 

observerade värden samt standardavvikelser för enskilda visem visas Tabell 10. 

Tabell 10: Tabellen visar lägsta, högsta och genomsnittliga andel rätt och standardavvikelser i ordidentifikationsförsöket 
för individuella visem. Observera att visemet /ø: y:/ inte förekom bland de presenterade orden. 

Visem Min Max  Medel SD 
/b m p/ ,46 1,00 ,84 ,16 
/f v/ ,17 ,92 ,66 ,25 
/l r ɭ/ ,00 ,64 ,33 ,16 
/ n d t ʈ ɖ ɳ / ,00 ,50 ,15 ,11 
/s ɧ j ɕ ʂ/ ,00 1,00 ,57 ,27 
/k g ŋ/ ,00 ,43 ,16 ,14 
/h/ ,00 1,00 ,29 ,23 
/i: e: ɛ:/ ,00 1,00 ,44 ,27 
/a:/ ,00 ,57 ,08 ,14 
/ø: y:/ - - - - 
/u: o: ʉ:/ ,00 1,00 ,55 ,24 
/i e ɛ ʉ ɑ/ ,13 ,93 ,67 ,18 
/y ø u o/ ,00 1,00 ,47 ,24 
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Vid jämförelse av känslighet för vokalduration i VDD och prestation i ordidentifikationsförsöket 

kunde inga signifikanta korrelationer påvisas, undantaget att känsligheten vid differensen för 3 

bildrutor och prestation på det labiodentala visemet /f v/ korrelerade svagt, r(37) = 0,34, p = 0,03. 

Även andel korrekt identifierade hela ord i ordidentifikationsförsöket jämfördes med prestationen i 

VDD men visade inga signifikanta korrelationer för någon av bildruteskillnaderna. Det fanns inte 

heller någon korrelation mellan känslighet för VDD och andel korrekt identifierade vokallängder. 

Med anledning av den stora spridningen gällande prestation i ordidentifikationsuppgiften delades 

försöksdeltagarna upp i två grupper. Två olika uppdelningar gjordes: först med avseende på 

genomsnittlig andel korrekt identifierade visem, och sedan med avseende på andel korrekt 

identifierade ord. Repeated measures ANOVA användes för att jämföra känslighet för vokalduration. 

Den första uppdelningen gav inga signifikanta interaktionseffekter, F(3, 111) = 0,80, p = 0,50. Inte 

heller den andra uppdelningen gav några signifikanta resultat, F(3, 111) = 0,218, p = 0,88. 
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Metoddiskussion 
I detta kapitel diskuteras den metodologi som använts i studien och vilka för- och nackdelar som 

dessa medfört.  

Visuell vokaldurationsdiskrimination 
Vokaldurationsdiskrimination för den visuella signalen har tidigare studerats av Lidestam (2009) som 

undersökte JND för skillnader i vokalduration auditivt, visuellt och audiovisuellt. Han fann att JND för 

visuell presentation inte skilde sig markant från JND för auditiva respektive audiovisuella 

presentationer. Lidestam iakttog en skillnad för den visuella modaliteten vid presentation av 

pseudoordet /lal-lal/, vilket kan förklaras av att /l/ uttalas dolt inuti munnen och därför inte 

resulterar i skarpa vokalgränser. Lidestams studie visade att vokalduration alltså kan uppfattas med 

hög precision med hjälp av synen, förutsatt att vokalgränserna är väldefinierade. I detta delförsök 

användes därför pseudoordet /mam-mam/ för att förse försökspersonerna med tydliga vokalgränser. 

VDD-experimentet bygger på antagandet att stavelser som presenteras i pseudoord kommer att 

uppfattas av lyssnare som lingvistiska stimuli. Denna typ av försök förekommer ofta i studier där 

perceptuella egenskaper studeras och lexikala effekter ska undvikas. Ett exempel på detta är Amcoff 

som undersökte svenskans vokalvisem (Mártony, 1974). Amcoff använde ord med formen /hVta/ och 

/bVta/ och bytte ut vokalen V mot svenskans vokaler. Andersson och Lidestam (2005) använde också 

pseudoord i en fonemidentifikationsuppgift. De presenterade ord med formen aKa där konsonanten 

K byttes ut mot något av konsonantfonemen /b d f g h j k l m n p r s t v ŋ ɧ ʈ/. En studie över hur 

visuell identifikation av nonsensstavelser förhåller sig till läppavläsning av ord och meningar visade 

att prestation på nonsensstavelser korrelerar med cirka 0,50 med både ord och meningar, medan 

korrelationen mellan ord och meningar ligger på över 0,80 (Demorest, Bernstein, & DeHaven, 1996). 

Användandet av nonsensstavelser och pseudoord för att studera lingvistiska egenskaper är alltså väl 

beprövat, men korrelationen mellan prestation i sådana uppgifter och naturlig läppavläsning är inte 

lika stark som för verkliga ord. 

I VDD-försöket kan avståndet mellan de två stavelserna ses som en avvägning mellan hur väl 

avgränsade stavelserna måste vara och om de måste uppfattas som delar av ett och samma ord. 

Interstimulusintervallet, det vill säga avståndet mellan stavelserna, kan påverkade 

diskriminationsförmågan med avseende på både bias och känslighet. Auditiva test har visat att långa 

intervall mellan två signaler kan leda till bias mot att uppleva den först presenterade signalen som 

längst och dessutom kan även känslighet bli lidande (Macmillan & Creelman, 2005). Väldigt korta 

intervall kan istället leda till ”short-term auditory interference” som innebär att det blir svårt att hålla 

isär två presenterade stimulus. Liknande interferens kan troligtvis även förekomma visuellt. Eftersom 

bias endast kunde påvisas för VDD och inte ILDD trots deras analoga form tyder resultatet på att 

interferens till följd av interstimulusintervallets längd inte har ägt rum.  

Samma stavelser upprepades genom hela delförsöket och kan lett till att försöksdeltagarna inte var 

lika uppmärksamma på alla uppgifter, men eftersom delförsöket var relativt kort och delades upp i 

upp i två separata block bör eventuella effekter på grund av trötthet ha varit små. En sak som skulle 

kunna ha påverkat resultatet var svårighetsnivån på uppgifterna. Om de items som presenteras 

upplevs som för svåra kan det påverka försöksdeltagarnas motivation. För att motverka detta 

blandades lättare uppgifter in i försöket, det vill säga items med bildruteskillnader som var större än 

de minsta skillnader som enkelt kan diskrimineras (Lidestam, 2009). 
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Visuell diskrimination av icke-lingvistisk duration 
Användandet av en icke-lingvistisk durationsdiskriminationsuppgift som en kontrolluppgift för 

vokaldurationsdiskrimination föreslogs av Lidestam (2009). Lidestam föreslog att statiska bilder skulle 

kunna användas i ett diskriminationstest för duration för att kontrollera om den bias som han 

observerade i sitt försök kunde förklaras av andra faktorer än utifrån lingvistiska sannolikheter och 

regler. Två statiska bilder som presenteras med olika duration riskerar dock att vara en perceptuellt 

sett svårare uppgift än en mun som öppnas och stängs. Även om inte munrörelserna tolkas som 

lingvistiska stimuli utgör nämligen rörelseledtrådarna i början respektive slutet av varje stavelse ett 

stöd för försökspersonen. Det blir med hjälp av dessa rörelser möjligt att förutspå när stavelsen 

kommer att ta slut. För att eliminera dessa perceptuella fördelar användes rörelseledtrådar som 

ansågs vara analoga med munöppningen och munstängningen som fanns i VVD-försöket. 

Prickarna som presenterades var svarta och bakgrunden vit vilket innebar att kontrasten mellan prick 

och bakgrund var så stor som möjligt. Prickarna var dessutom större än munöppningen och rörelsen 

därmed tydligare. Sammantaget är det rimligt att anta att diskrimination av duration i denna uppgift 

borde ha varit lättare perceptuellt än i VVD, där kontraster och rörelser var mindre. Intressant nog 

var den icke-lingvistiska uppgiften den svårare av de två. Den starka kontrasten kan ha bidragit till att 

göra övergångarna mellan bildrutorna tydligare och försöksdeltagarna kan uppfattat detta som 

fördröjningar, men det verkar osannolikt att detta kan förklara den tydliga skillnad i känslighet som 

observerades.  

Visuell ordidentifikation 
Försöksdeltagarnas svar på uppgifterna i ordidentifikationsförsöket transkriberades på plats av 

försöksledaren. Ett alternativ till detta vore att ge försökspersonerna längre tid på sig att utföra 

uppgifterna och att samtidigt låta dem anteckna svaren själva, en metod som tidigare använts av 

exempelvis Auer (2002). Auer lät sina försöksdeltagare skriva ner sina svar och rättade uppenbara 

stavfel innan resultaten analyserades. Men denna metod hade inte fungerat lika bra i denna studie 

eftersom deltagarna även uppmanades att svara med delar av ord eller till och med icke-ord. 

Metoden som användes av Auer skulle därför ha krävt att försöksdeltagarna förtydligade sina svar på 

något sätt eftersom den skrivna formen inte alltid bestämmer fonem entydigt och inte heller alltid 

visar vokallängd. Resultatet skulle således i lägre grad ha reflekterat försökspersonernas verkliga 

läppavläsningsförmåga. 

En annan viktig faktor är att urvalet av ord kan ha påverkat hur lätta respektive ord i uppgiften var att 

läppavläsa. Försökspersonerna behöver inte nödvändigtvis ha uppfattat alla ordens delar för att 

kunna gissa sig till ett korrekt ord, särskilt om det presenterade ordets delar var visuellt distinkt i det 

mentala lexikonet. De enstaviga orden valdes ut bland de vanligast förekommande orden i den 

svenska PAROLE-korpusen. PAROLE-korpusen är sammanställd ur ett textmaterial bestående av cirka 

19 miljoner löpande ord som är fördelade mellan romaner (4,4 miljoner löpord), dagstidningar (13,6 

miljoner löpord), tidsskrifter (0,4 miljoner löpord) och webbtexter (1 miljon löpord) 

(http://spraakbanken.gu.se/parole/). Eftersom orden är hämtade ur skriven text behöver ordens 

frekvens inte nödvändigtvis reflektera hur vanliga de är i dagligt tal. Det finns dock inga stora 

sammanställningar av frekvenser för ord i talat vardagsspråk och därför antas PAROLE-korpusen i 

denna studie vara tillräckligt representativ. 

Enligt Iverson et al. (1998) är det troligt att man ofta behöver mer information än den visuella 

talsignalen för att känna igen enstaviga ord. Det är därför sannolikt att försöksdeltagarna kan ha 

tillämpat någon form av top-down-strategi för att lösa uppgifterna. Exempelvis kan vissa språkliga 

regler ha bidragit till ordidentifikationen. Försöksdeltagarna behöver inte nödvändigtvis ha varit 
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tvungna att använda vokaldurationskänslighet för att identifiera vokallängder utan kan ha fått stöd 

av fonemkontexten. Ett exempel på detta är att svenska ord med formen KV, där K utgörs av en labial 

(/b m p/) och V av en vokal, alltid slutar med en lång vokal (på, pi, bi, be, by, bo, bu, mö, mo, må, mu). 

Om försökspersonen därför identifierat det första konsonantvisemet korrekt måste vokalen vara 

lång. Identifikation av duration hos vokaler kan alltså ibland utläsas direkt ur visemkontexten. Med 

detta i åtanke skulle pseudoord kunna ha utgjort ett bättre alternativ för studiens interna validitet, 

eftersom dessa typer av strategier då skulle kunna minimeras. 

Verkliga ord användes i ordidentifikationsförsöket för att bibehålla en relativt stark ekologisk 

validitet, men ordens längd valdes främst av praktiska skäl. Eftersom antalet fonem i respektive ord 

begränsades underlättades transkriberingen och rättningen av de gissade orden så att hela 

processen kunde hanteras opartiskt med hjälp av några få regler. Flerstaviga ord innehåller fler 

fonem och skulle ha försvårat justeringen av de gissade orden i förhållande till rättningsmallen. 

Meningar som stimuli skulle istället ha påverakats av mer av top-down-processer vilket skulle ha 

försvårat tolkningen av resultaten. 

Nonsensstavelser och enstaviga ord spelar en viktig roll i talperceptionsforskningen kring den visuella 

signalen eftersom de kan kontrolleras noggrant, men prestation på denna typ av stimuli är inte lika 

starkt korrelerad till läppavläsning av naturligt tal som längre ord. Flerstaviga ord är lättare att 

läppavläsa eftersom orden blir mer distinkta (Auer, 2002), medan meningar är mer representativa för 

naturlig läppavläsningsförmåga (Demorest et al., 1996). För att kartlägga betydelsen av att kunna 

identifiera vokalers duration i naturligt tal bör därför vokaldurationskänslighet jämföras med 

prestation i andra typer av läppavläsningsuppgifter.  

Olika talare har fler likheter än skillnader i sina sätt att artikulera och de synliga visemen är därför i 

regel generella. Men trots detta är sättet att artikulera individuellt för olika talare (Lesner & Kricos, 

1981). För personer som är lätta att läppavläsa blir visemen fler, eftersom mer väldefinierade 

fonemkluster skapas. Vanligtvis identifieras visem genom att skapa konfusionsmatriser för 

konsonanter och vokaler, det vill säga att fonem som visuellt ofta förväxlas med varandra undersöks. 

Ett alternativ hade varit att använda denna metod för att definiera nya visem för just den talare som 

användes i studien. Av praktiska skäl var detta ej möjligt. 

Metoden för transkriberingen av gissningar är också en viktig aspekt som måste tas hänsyn till. Trots 

att försöksledaren försökt vara konsekvent gällande justering av gissade ord i förhållande till 

presenterade ord kan rättningen ha påverkat resultatet på flera sätt. Om en person återgav en del av 

ett ord justerades detta segment in och jämfördes med det presenterade ordet, men hur exempelvis 

svaret /l/ bör justeras i förhållande till det presenterade ordet /de:l/ är inte självklart. För att undvika 

att behöva förlita sig på subjektiva bedömningar justerades svaren i dessa fall enligt det mönster som 

gav bäst resultat. Detta kan ha lett till att prestationen ligger i överkant för vissa deltagare. 

Reliabilitet och power 
Resultaten kunde inte påvisa någon korrelation mellan visuell känslighet för vokalduration och visuell 

känslighet för duration hos icke-lingvistiska stimuli. Detta tyder på att de två testerna antingen mätte 

olika känslighetsvariabler eller att olika strategier tillämpades i de två uppgifterna. Det kan också 

tyda på att korrelationstesterna var extra känsliga för stickprovsstorleken och de reliabilitetsproblem 

som fanns. Korrelationsestimat är nämligen mer känsliga för stickprovsstorlek och reliabilitet än 

estimat av medelvärdesskillnader. Antalet items i uppgifterna och stickprovsstorleken kan därför ha 

varit otillräckliga för att ge tillräcklig statistisk power åt korrelationsanalyserna, medan den 

förmodligen har räckt för analyser av medelvärdeskillnader. 
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Diskussion 
När känsligheten för vokalduration och icke-lingvistisk duration jämfördes visade sig 

försöksdeltagarna vara mer känsliga i den lingvistiska uppgiften än i den icke-lingvistiska. En 

intressant iakttagelse är att den icke-lingvistiska uppgiften objektivt sett bör ha utgjort den enklare 

av de två uppgifterna eftersom både kontrast och rörelse var tydligare i ILDD. Detta utgör stöd för att 

munrörelserna tolkades på någon lingvistisk nivå och att försökspersonerna fick stöd av lingvistiska 

strategier eftersom uppgifterna i ILDD och VDD var analoga. 

Lidestam (2009) fann att personer vid visuell perception av pseudoordet /mam-mam/ tenderar att 

svara att den första stavelsen är längst när skillnaden mellan stavelsernas vokallängder är väldigt 

liten (33 ms). Lidestam diskuterade möjligheten att denna förskjutning kan ha uppkommit som en 

effekt av fördelningen av långa och korta /a/ i första respektive andra stavelsen i tvåstaviga ord med 

formen /ma-/ och /-am/. Även i denna studie undersöktes om det fanns en förskjutning bland 

svarsfrekvenserna för den minsta differensen, det vill säga 1 bildruta. Det fanns precis som hos 

Lidestam (2009) i VDD-försöket en bias mot att tro att den första stavelsen var längst. För att 

kontrollera om fenomenet endast förekom i den lingvistiska betingelsen undersöktes även bias i 

ILDD, men där kunde resultatet inte påvisa någon skillnad. Studiens resultat styrker därmed 

Lidestams hypotes om att lingvistiska strategier tillämpas för att tolka duration av visuellt 

presenterade vokaler. Studien kan däremot inte uttala sig om huruvida den lingvistiska strategi som 

använts kan kopplas direkt till det svenska språket på det sätt som Lidestam föreslog. 

En del av studiens syfte var att undersöka förhållandet mellan känslighet för vokalduration och 

läppavläsningsförmåga. Studien undersökte om det fanns en korrelation mellan känslighet i VDD och 

andel korrekt identifierade ord och visem i ordidentifikationsförsöket. Ingen korrelation mellan 

korrekt andel identifierade ord och känslighet i VDD kunde påvisas, vilket också nyligen observerats 

av Lidestam (muntlig kommunikation, 20 april 2011) i en nyligen avslutad studie.  

Prestation i ordidentifikationsuppgiften med avseende på vokaler mättes dels genom andel korrekt 

identifierade vokalvisem och dels med avseende på andel korrekt identifierade vokallängder, det vill 

säga huruvida vokalen var kort eller lång. Inte heller där kunde någon korrelation påvisas mellan 

känslighet i VDD och identifierade individuella vokalvisem, genomsnittligt andel identifierade 

vokalvisem eller andel identifierade vokallängder. Känslighet för vokalduration utvärderades även 

med avseende på konsonantvisem, eftersom vokalljuden är en viktig bärare av information för 

kringliggande fonem (Luce & Pisoni, 1998), men inte heller där kunde några korrelationer påvisas. 

Det fanns ett undantag i form av en svag korrelation mellan visemet /f v/ och känslighet för 

3 bildrutors skillnad, men denna korrelation är otillräcklig för att motivera en koppling mellan VDD- 

och ordidentifikationsuppgiften. Inte heller när den sammanlagda andelen identifierade visem 

jämfördes med känslighet i VDD kunde någon korrelation påvisas. 

Det stöd som känslighet för vokalduration eventuellt ger vid läppavläsning tycks vara för svagt för att 

ha en stor inverkan vid läppläsning av enstaviga ord. Vissa studier har visat att prestation vid 

identifikation av enskilda ord inte är en lika stark prediktor för prestation på läppavläsning av 

naturligt tal som meningar (Demorest et al., 1996). Detta innebär att om känslighet för vokalduration 

är viktig vid läppavläsning så behöver detta inte nödvändigtvis reflekteras tydligt vid läppavläsning av 

enskilda ord. Ett språks uppbyggnad kan sätta gränser för vilka språkljud som är möjliga i en viss 

kontext. Det innebär att om man identifierar ett visem felaktigt så ökar sannolikheten för att man ska 

identifiera övriga språkljud felaktigt. Om de två första fonemen i ordet såg (/so:g/) tolkas som /su:/ 

finns det endast ett fåtal slutfonem som leder till att ett riktigt ord bildas: zon, sol, sot och zoom. Om 

det sista visemet identifieras korrekt, alltså som något av fonemen/g k ŋ/, skulle ett icke-ord bildas, 
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vilket medför att risken för att det ska identifieras felaktigt blir väldigt hög. Således är det viktigt att 

resultaten i ordidentifikationsförsöket tolkas med viss försiktighet. 

Enligt MTSP uppfattar vi talsignalen genom att aktivera samma delar av motorkortex som används 

vid produktion av motsvarande talsignal. Med hjälp av olika hjärnavbildningstekniker har flera 

forskare kunnat visa att de motoriska områden som aktiveras under talproduktion även aktiveras 

under passiv perception av tal. MTSP ser artikulationsgester som nyckeln till både produktion och 

perception av talat språk. Även visuell perception av talat språk leder till aktivering av motorkortikala 

regioner. En teori är att dessa neurala strukturer kan fungera som en representationsnivå för talat 

språk. Om så är fallet kan detta förklara hur de två signalerna integreras genom att de båda leder till 

en aktivering av de motorkortikala strukturerna. Samtidigt menar flera forskare att den observerade 

aktiveringen av motorkortex snarare är någon typ av eko än en del av talperceptionsprocessen och 

att talperception egentligen inte involverar de motorkortikala neuronstrukturerna. Antar vi att 

grundidén i MTSP är riktigt kan den förklara varför prestationen i VDD var högre än i ILDD. Genom att 

utnyttja en motorisk representationsnivå utöver den rent visuella kan försökspersonerna fått extra 

stöd i lösandet av den lingvistiska uppgiften jämfört med den icke-lingvistiska.  

Den visuella aspekten av talsignalen ansågs länge endast ha en försumbar inverkan på normalt tal. 

För de flesta är nämligen den visuella talsignalen inte tillräcklig för att identifiera alla möjliga 

språkljudskombinationer entydigt och läppavläsning kan därför sällan bli helt felfri. Genom att dela 

upp artikulationsgester i fonemkluster får man ett mått som bättre motsvarar vad som är tillgängligt 

via den visuella signalen. Genom att studera vilka språkljud som visuellt sett ofta förväxlas med 

varandra och sedan gruppera dessa i visem kan förehållandet mellan den auditiva och den visuella 

signalen generaliseras på ett effektivt sätt. Men fonem påverkas både auditivt och visuellt av 

kringliggande fonem genom koartikulation, något som traditionella visem inte tar hänsyn till. Ett 

alternativ skulle därför ha varit att titta på den ljudkontext som ett visst språkljud förekom inom. 

Vanligtvis används kombinationer som KVK eller VKV för att identifiera visem, där K motsvaras av 

konsonanter och V av vokaler, men för att ta hänsyn till koartikulation skulle K behöva motsvaras av 

språkets samtliga konsonantkluster och V av språkets samtliga vokalljud. Antalet kombinationer är 

svindlande stort. För att skapa en sådan modell är det orimligt att transkribera och matcha stavelser 

mot facit manuellt på ett sådant sätt som gjordes i denna studie, istället krävs att transkribering och 

rättning kan skötas automatiskt. Användandet av visem i denna studie gjorde att rättningen av 

ordidentifikationsuppgiften kunde göras mer generell genom att se på fonem inom samma visem 

som ekvivalenta. 

Många forskare antog länge att den visuella talsignalen endast fungerade som en komplimenterande 

informationskälla som utnyttjas när den auditiva signalen utsätts för olika typer av brus, men idag är 

forskare överens om att det finns ett interaktivt förhållande mellan de två signalerna. Men det som 

gör studiet av talsignalen extra komplicerat är att den involverar både top-down och bottom-up-

processer. Percept tycks dessutom kunna påverkas direkt av top-down-processer, och det upplevda 

perceptet i sig tycks kunna påverkas. I denna studie verkar lingvistiska strategier ha varit involverade, 

dels eftersom bias observerades i VDD och dels eftersom känsligheten var högre för VDD än för ILDD. 

Eftersom d’ fungerar som ett känslighetsmått som är oberoende av bias kan vi konstatera att den 

lingvistiska strategi som tillämpats påverkade känsligheten för vokallängderna. Den bias som 

observerades kan därmed antyda att en lingvistisk strategi även har påverkat själva 

beslutsfattningsprocessen, men det kan även bero på samma strategi som ledde till högre känslighet. 

Den lingvistiska bearbetningen av visuell information verkar alltså dels kunna ge förhöjd känslighet 

för vokalduration men samtidigt öka risken för bias. 
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Slutsatser 

Resultatet av denna studie tyder på att vi tillämpar lingvistiska strategier när vi diskriminerar mellan 

vokalers duration. Denna tolkning styrks av två observerade resultat: bias och känslighet. Precis som 

hos Lidestam (2009) fanns i denna studie en bias mot att tro att den första stavelsen i pseudoordet 

/mam-mam/ var längst när skillnaden i duration var väldigt liten (33 ms). För att undersöka om 

denna bias relaterade till någon typ av generell durationskänslighet kontrollerades om det fanns 

någon bias i den icke-lingvistiska uppgiften men så var inte fallet. Detta tyder på att den bias som 

observerades i VDD uppkom som en effekt av att någon typ av lingvistisk strategi. Lidestam (2009) 

föreslog att denna strategi är beroende av hur vanligt förekommande ord med långa och korta /a/ i 

första respektive andra stavelsen i tvåstaviga ord med formen /ma-/ och /-am/ är i det svenska 

språket. Denna bild passar väl in med NAM som bygger på hur frekvent ett visst ord och dess 

formmässiga grannar är i det mentala lexikonet (Luce & Pisoni, 1998). För att undersöka detta 

närmare krävs att bias vid vokaldurationsdiskrimination i olika stavelsekombinationer jämförs med 

hur vanliga respektive stavelseform är i riktiga ord och hur ofta respektive ord förekommer. 

Durationskänslighet för vokaler var högre än känslighet för icke-lingvistisk duration. Eftersom de två 

uppgifterna var analoga stöder även detta resultat att någon typ av lingvistisk strategi användes i 

VDD. Resultaten tycks faktiskt peka mot att mer än en lingvistisk strategi har tillämpats. Den bias som 

observerades antyder att en lingvistisk strategi har påverkat själva beslutsfattningsprocessen, vilket 

kanske kan förklaras på det sätt som Lidestam (2009) eller NAM föreslår, medan den förhöjda 

känsligheten istället tyder på att en lingvistisk strategi påverkat hur percepten uppfattats eller 

representerats mentalt. Sammanfattningsvis verkar den lingvistiska bearbetningen av visuell 

information ge förhöjd diskriminationskänslighet för duration hos vokaler men samtidigt öka risken 

för bias. 

En förklaring till varför den observerade durationskänslighet var högre för den lingvistiska 

betingelsen än för den icke-lingvistiska kan vara att människor är vana vid denna typ av signal. Om 

ansikten har effektiva kognitiva representationer kan det ha bidragit till att effektivisera och frigöra 

kognitiva resurser vilket kan ha ökat känsligheten. Men det verkar osannolikt att detta ensamt skulle 

kunna förklara den tydliga effekt som observerades i försöket, då jämförelsebetingelsen var en enkel 

enfärgad geometrisk form och bör ha inneburit att den kognitiva belastning var liten även för ILDD. 

Det är därför rimligt att anta att skillnaden uppstått som en effekt av någon typ av lingvistisk 

bearbetning eller strategi. 

Denna studie tittade även på hur uppfattning av vokalduration påverkar förmågan att ta till vara på 

den visuella talsignalen i en ordidentifikationsuppgift. Rättningen av läppavlästa ord baserades på 

tidigare definierade visem för det svenska språket samt på huruvida vokalen i ordet var lång eller 

kort. Lidestam (2009) visade att känslighet för vokalduration inte skiljer sig åt mellan den visuella, 

den auditiva och den audiovisuella domänen när vokalgränserna i det presenterade ordet är tydliga 

som i ordet /mam-mam/. Känsligheten för duration i den visuella talsignalen är därmed teoretiskt 

tillräcklig för att kunna bidra till att tolka vokallängder, men ingen tydlig korrelation kunde påvisas 

mellan durationskänslighet för vokallängder och läppavläsningsförmåga. 

Om känslighet för visuella durationsskillnader är en viktig aspekt inom talperception kan bristen på 

korrelation med ordidentifikationsuppgiften ha överskuggats av andra faktorer. Tidigare forskning 

har visat att förmågan att läppavläsa påverkas av en mängd faktorer, varav ett par är talarens sätt att 

artikulera och hur mycket övning lyssnaren har haft. Betydelsen av vokaldurationskänslighet kan 

därmed ha varit försumbar i förhållande till de variabler som inte kontrollerades för. Resultatet kan 



29 
 

därför inte utesluta att det finns ett samband mellan visuell känslighet för vokalduration och 

läppavläsningsförmåga. 

Flera forskare har generaliserat den visuella signalen efter artikulationsplats och artikulationssätt. 

Den visuella signalen är ofta tillräcklig för att avgöra till vilken grupp eller visem ett visst fonem 

tillhör. Men språket kan inte oproblematiskt brytas ned till individuella språkljud. När man studerar 

mänsklig perceptionsförmåga framstår talat språk nämligen som någonting unikt, eftersom 

människor exempelvis kan uppfatta långt många fler fonem än icke-lingvistiska ljud under 

motsvarande tidsintervall (Lieberman et al., 1967). Detta beror bland annat på att språkljuden 

överlappar varandra och överför information genom övergången från ett språkljud till ett annat. 

Dessa koartikulationsaspekter förbises ofta i diskussioner, framförallt när det gäller den visuella 

talsignalen. Via koartikulation kan information överföras inte bara om ett visst fonem utan även om 

föregående och efterkommande språkljud. På detta sätt kan information överföras parallellt i vad 

Lieberman et al. kallar en ”effektiv kod”. Trots att visem tydligt korrelerar med läppavläsning av 

naturligt tal bortser visem alltså från koartikulation. Genom att ta hänsyn till övergångarna mellan 

språkljud skulle den visuella talsignalen kunna mätas mer precist.    

Eftersom den visuella talsignalen i regel inte är lika rik på detaljer som den auditiva räcker den inte 

ensam till för att entydigt förstå talat språk. Den visuella signalen har däremot flera egenskaper som 

den auditiva saknar som att den förblir intakt i högljudda miljöer där den auditiva snabbt degraderas. 

Det medför att den visuella signalen blir viktigare för personer med nedsatt hörsel och i omgivningar 

där till exempel många pratar samtidigt. Det är viktigt att vi ökar förståelsen kring den visuella 

talsignalen och för hur dess auditiva och visuella aspekter integreras eftersom insikterna kan ha 

långtgående konsekvenser. Många äldre lider exempelvis både av nedsatt hörsel och av nedsatt syn, 

men vilka effekter dessa två nedsättningar i kombination har på talsignalen är till stora delar 

outforskad mark.  

Vokaldurationskänslighet verkar i denna studie vara en relativt oviktig faktor i den visuella talsignalen 

när det gäller läppavläsning av enstaviga ord. Men trots att det finns en stark korrelation mellan 

läppavläsning av enstaviga ord och av naturligt tal (Demorest et al., 1996) så kan betydelsen av 

koartikulationsledtrådar vara större vid läppavläsning av flerstaviga ord och meningar. Det kan därför 

vara lämpligt att studera vokaldurationskänslighetens inverkan på läppavläsning på något annat än 

enstaviga ord. Oavsett vilken typ material som används så kommer dock vissa avvägningar att 

behöva göras. Vid läppavläsning av meningar och längre ord kan fler lingvistiska strategier tillämpas 

och resultaten kan bli svårare att tolka till följd av detta, men samtidigt ökar den ekologiska 

validiteten. När listor av ord eller pseudoord används förloras lite av den ekologiska validiteten mot 

en högre grad av kontroll. Ett förslag på framtida studier är att undersöka vokaldurationskänslighet i 

förhållande till läppavläsning av både flerstaviga ord och av meningar. Men framtida studier måste 

dessutom ta hänsyn till att det finns en stor variation gällande hur väl personer kan ta till vara på den 

visuella talsignalen och måste därför vara beredda på att inkludera ett större antal deltagare än vad 

som gjordes i denna studie. 
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Bilagor 

Bilaga A 
Skriftliga instruktioner för försöksbatteriet. Instruktionerna för varje del upprepades innan respektive 

försöksdel påbörjades. 

 

Information 

Deltagandet i följande försök är hanteras konfidentiellt och du kan när som helst avbryta försöket om 

du så önskar. Dina insamlade data kommer endast att användas för forskningsändamål och inte i 

några kommersiella syften. 

Försöket består av tre delar som sammanlagt tar mellan 20 och 25 minuter att slutföra. Efter försöket 

följer en enkät med några korta frågor. 

I de första två delarna av försöket är din uppgift att avgöra vilken av två filmsnuttar som är längst och 

att indikera detta med hjälp av knapptryckningar. Tryck på S om du tror att första filmen är längst och 

använd L om du tror att andra filmen är längst. En film är alltid längre än den andra, de är alltså aldrig 

exakt lika långa. Svara så snart du tycker att du vet svaret, väntar du för länge går testet automatiskt 

vidare. Säg till om du råkar klicka fel så kan det korrigeras i efterhand. 

I försökets tredje del är målet för dig att försöka återge svenska enstaviga ord som sägs på film utan 

ljud. Försöksledaren skriver ner dina svar på papper. Försök gärna gissa ordet även om du inte är helt 

säker, kanske är det nära det rätta svaret. 

Lycka till! 
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Bilaga B 
Urvalet av enstaviga ord som användes i ordidentifikationsuppgiften samt jämförelsemall för 

transkriberade ord. Transkriberade ord justerades enligt vokalen medan kringliggande fonem höger- 

och vänsterjusterades. Konsonantkluster justerades för att ge så hög träffprocent som möjligt. 

Rättningen skedde genom att kontrollera om rättningsmallens fonem och det transkriberade 

fonemet återfanns inom samma visem. 

få  f - - o: - - - 

på  p - - o: - - - 

av  - - - a: - - v 

vi  v - - i: - - - 

fem  f - - e - - m 

om  - - - u - - m 

upp  - - - ʉ - - p 

fick  f - - i - - k 

folk  f - - u - l k 

först  f - - ø - ʂ t 

hem  h - - e - - m 

man  m - - a - - n 

men  m - - e - - n 

min  m - - i - - n 

plats  p l - a - t s 

själv  ɧ - - e - l v 

som  s - - u - - m 

barn  b - - a: - - ɳ 

bra  b r - a: - - - 

från  f r - o: - - n 

kvar  k v - a: - - r 

liv  l - - i: - - v 

mot  m - - u: - - t 

par  p - - a: - - r 

två  t v - o: - - - 

var  v - - a: - - r 

väg  v - - ɛ: - - g 

att  - - - a - - t 

den  d - - e - - n 

en  - - - e - - n 

ett  - - - e - - t 

han  h - - a - - n 

hon  h - - u - - n 

kan  k - - a - - n 

nej  n - - e - - j 

rätt  r - - e - - t 

till  t - - i - - l 

dag  d - - a: - - g 

del  d - - e: - - l 

du  d - - ʉ: - - - 

där  d - - ɛ: - - r 

helt  h - - e: - l t 

hur  h - - ʉ: - - r 

jag  j - - a: - - g 

stor  s t - u: - - r 

såg  s - - o: - - g 
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Bilaga C 

 
Enkät 
 
1. Ålder: ___ 
 
2. Kön: 
 Man  Kvinna  
 
3. Är du vänster- eller högerhänt?  
 Vänster  Höger  
 
4. Modersmål: _____________________ 
 
5. Högsta påbörjade utbildning: 
  Grundskola 
  Gymnasium 
  Högskola/universitet 
 
6. Har du någon typ av icke-korrigerad synnedsättning eller synfel? 
  Ja 
  Nej 
 
Om ja: 
 Typ av synfel: __________________ (valfritt) 
 
7. Har du någon form av hörselskada eller hörselnedsättning? 
  Ja 
  Nej 
 
Om ja, beskriv kortfattat dina symptom (valfritt): 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
8. Har du någon längre erfarenhet musik (dvs. spelar du något instrument eller sjunger du)? 
  Ja 
  Nej 
 
Om ja, beskriv vad du ev. spelar för typ instrument och hur länge du varit aktiv: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
10. Övriga kommentarer: 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 


