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Sammanfattning 

Två olika bullertypers effekt på visuell talavläsning undersöktes på 23 normalhörande (de bästa 

av 147 i ett förtest). Uppgiften var att visuellt avläsa vanliga svenska ord i tre ljudförhållanden: 

tystnad, brus och talbuller. Talbuller gav signifikant lägre avläseprestation än tystnad och brus. 

Resultatet tolkas som fonologisk informationsstörning, att talavläsningen kräver fonologisk 

bearbetning, vilket också talbullret tvingar till. Det fanns ett medelstarkt samband mellan 

uppskattad ansträngning och avläseprestation för tystnad, ju bättre deltagarna avläste desto 

mindre ansträngande tyckte de att det var. Samband mellan självskattningar och 

avläseprestation för brus och talbuller saknades. 
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Inledning 

Visuell talavläsning är antagligen inget som förknippas med det vardagliga samtalet. Oftast 

när vi tänker på samtal tänker vi på exempelvis tal och gester men faktum är att visuell 

talavläsning är en stor del av vår vardagliga kommunikation. Vi förstår mer av ett budskap 

om vi ser personen vi pratar med (Reisberg, McLean, & Goldfield, 1987; Öhrström & 

Traunmüller, 2007) och detta blir extra tydlig vid samtal där miljön inte är optimal. Vid 

samtal i buller sker en ökning av vad vi kan uttyda av budskapet när lyssnaren ser talarens 

ansikte (Middelweerd & Plomp, 1987; Ross, Saint-Amour, Leavitt, Javitt & Foxe, 2007; 

Sumby & Pollack, 1954). Visuell talavläsning är en hjälp för att uppfatta ett budskap vid 

samtal i buller men även med den visuella informationen är störningar vanliga.  

Störningar som både kan bero på bullrets akustiska signaler blandas samman i så kallad 

energistörning (energetic masking) och att bullret stör bearbetningen genom så kallad 

informationsstörning (informational masking) (Brungart, 2001). Vid informationsstörning 

finns ingen störning på signalen utan hur signalen bearbetas. Informationsstörning kan 

uppstå för att ett ljud tar uppmärksamhet från det ljud som personen försöker höra. Även så 

kan informationsstörning uppstå när ljudet konkurrerar om samma kognitiva 

bearbetningsresurser. Konkurrensen kan negativt påverka tolkningen av ljudet som lyssnaren 

vill höra. 

Att det blir svårare att höra vad som sägs när andra ljud stör känns uppenbart men hur ljud 

stör andra aspekter av att uppfatta ett budskap är inte lika uppenbart. Stör ljud hur mycket vi 

kan visuellt avläsa av vad en person säger? En störning som i så fall endast kan bero på 

informationsstörning, eftersom det bara finns en ljudkälla. Vissa ljud så som brus skulle 

kunna vara generellt störande och göra att personen tappar uppmärksamheten. Medan ljud 

med fonologisk information så som talbuller även skulle kunna vara störande för att det tar 

anspråk på resurser för fonologisk bearbetning. Resurser som också behövs för den visuella 

talavläsningen. 

Syfte 

Det övergripande syftet är att undersöka hur buller påverkar en visuell talavläsningsuppgift. 

Utöver detta syftar studien till att ta reda på hur deltagarna upplever bullret, hur de upplever 

att bullret påverkar deras prestation, och sambandet mellan upplevelse och faktiskt 

prestation. 

Avgränsningar 

Studien avgränsas till att undersöka hur två olika ljud påverkar en visuell 

talavläsningsuppgift. De två ljuden är ett talbuller där fyra personer läser stycken från en 

nyhetstidning och ett brus med samma sammansättning av ljudfrekvenser och samma 
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ljudtryck. Så som att det finns många olika ljud finns det många olika varianter av visuella 

talavläsningsuppgifter. Den här studien använder sig av en uppgift där deltagarna får försöka 

avläsa vanligt förekommande svenska ord utan kontextuellt stöd och där talaren har neutralt 

ansiktsuttryck. 

Disposition  

Efter denna introduktion kommer ett bakgrundskapitel som beskriver visuell talavläsning, 

buller, hur vi kognitivt bearbetar stimuli och vad tidigare studier kommit fram till 

beträffande bullers påverkan på visuell talavläsning. Bakgrundskapitlet följs av ett kapitel 

där det beskrivs hur deltagare sållades fram till experimentet. Avslutningsvis kommer 

kapitlet som redovisar hur experimentet genomfördes, dess resultat och en diskussion kring 

genomförande och resultat. 
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Bakgrund 

Det här avsnittet inleds med en genomgång av visuell talavläsning och buller som är de två 

huvudkomponenterna för denna studie. Avsnittet tar även upp uppmärksamhet och en 

modell för arbetsminne. Efter det görs en genomgång av tidigare forskning på hur buller 

påverkar visuell talavläsning. Genomgången kommer visa hur tidigare studier genomförts 

och vilka resultat som nåtts. Avslutningsvis görs ett avstamp mot den här studien. 

Visuell talavläsning 

Visuell talavläsning är mer känt som läppläsning men med visuell talavläsning betonas att 

det finns mer i läppläsning än bara läpparna. Studier har visat att andra delar av ansiktet 

innehåller information (Greenberg & Bode, 1968; IJsseldijk, 1992; Kaplan, Bally, & 

Garretson, 1999; Marassa & Lansing, 1995; Thomas & Jordan, 2004) och även när munnen 

är övertäckt på den som pratar går det fortfarande i viss utsträckning att visuellt uttyda vad 

personen säger (Preminger, Lin, Payen, & Levitt, 1998). Andra saker som bidrar med 

information vid visuell avläsning och därav gör det lättare att förstå vad som sägs är: kontext 

(Garstecki & O'neill, 1980; Lidestam, Lyxell, & Lundeberg, 2001; Samuelsson & Rönnberg, 

1993), gester (Berger & Popelka, 1971; Kaplan et al., 1999) och känslouttryck (Lidestam, 

Lyxell, & Andersson, 1999; Lyxell, Johansson, Lidestam, & Rönnberg, 1996). 

Visuell talavläsning är nära förknippat med hörselskadade men används av så väl döva, 

hörselskadade och normalhörande. Bara för att personer har hörselnedsättning är de inte per 

automatik bättre på visuell talavläsning (Bernstein, Demorest, & Tucker, 2000; Green, 1998; 

Mogford, 1987; Rönnberg, 1995). Däremot verkar det finnas en liten andel hörselskadade 

som överträffar normalhörande vuxna (Bernstein et al., 2000). 

McGurk och McDonald (1976) visade att vi automatiskt och omedvetet tar in information 

från det visuella vid språkperception. De utförde ett experiment där de visade ett visuellt 

stimulus, läpprörelsen för [ga] medan det ljud deltagarna fick höra till läpprörelsen var [ba]. 

Resultatet blev att nästan alla deltagare svarade att de hade hört [da] vilket visar att både det 

visuella och det auditiva påverkade det som deltagarna hörde. Att en samtidig visuell 

talsignal påverkar vad personen hör har döpts till McGurk-effekten. McGurk-effekten är 

väldigt robust och sker även när mottagaren vet om att det visuella och auditiva är olika 

(Johnson, 2003), när personer hör en kvinna och ser en man eller tvärtom (Green, Kuhl, 

Andrew, & Stevens, 1991) och när det auditiva och visuella är spatialt åtskilda (Jones & 

Munhall, 1997). 

När personer med normal hörsel under bra förhållanden enbart lyssnar på någon som pratar 

kan de uppfatta i stort sett allt som sägs (Reisberg et al., 1987 Öhrström & Traunmüller, 

2007)  
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och tillsammans med visuell information uppfattas ännu mera (Arnold & Hill, 2001; 

Reisberg et al., 1987). Effekten av den visuella informationen blir extra tydlig i bullriga 

miljöer, där betydligt mer uppfattas om lyssnaren ser talaren (Middelweerd & Plomp, 1987; 

Ross et al., 2007; Sumby & Pollack, 1954). Fonem som är svåra att höra i bullriga miljöer 

hör till de fonem som är lättast att se (Cambell, 1998; Feld & Sommers, 2009; Gelfand, 

2001; Summerfield, 1987). 

Visuell talavläsning skiljer sig väldigt mycket från att höra någon. De flesta människor har 

väldigt svårt att genom enbart visuell talavläsning lyckas tyda ett budskap, och speciellt om 

de inte får information om sammanhanget (Garstecki & O'Neill, 1980; Lidestam et al., 2001; 

Samuelsson & Rönnberg, 1993). Dock finns det likheter i vilka delar av hjärnan som 

aktiveras vid auditiv och visuell språkperception (Pekkola et al., 2005). Vissa studier har till 

och med hittat att primära auditiva cortex aktiveras även vid visuellt språk (Calvert et al., 

1997; MacSweeney et al., 2000; Pekkola et al., 2005), medan andra studier inte har hittat 

någon sådan aktivering (Bernstein et al., 2002). 

Det finns många faktorer som påverkar hur bra en mottagare kan visuellt avläsa vad en 

person säger. Avstånd spelar roll men hur långt bort talaren och mottagaren måste vara från 

varandra för att det ska bli svårare att visuellt avläsa finns det olika bud om. Erber (1971; 

1974) fann en minskning av hur mycket som kunde uppfattas efter ett avstånd på 1,5 m, 

medan Jordan och Sergeant (2000) inte fann minskning förrän vid 10 m. Även vinkeln till 

talarens ansikte spelar roll. Dock har studier kommit fram till olika resultat gällande hur stor 

vinkeln kan vara innan den påverkar. Jordan et al. (1997) fann ingen skillnad om mottagaren 

hade en nollgradig vinkel eller nittiogradig vinkel till talaren, medan Erber (1974) fann att 

prestationen minskade vid 45 grader. 

Skuggor som faller på talaren eller att talaren har skägg kan negativt påverka hur personer 

uppfattar budskapet (Kaplan et al., 1999). Påverkan beror på hur mycket av ansiktet som 

skyms och Kitano et al. (1987) fann att mängden skägg på talaren hade en väldigt liten 

negativ påverkan. Visuell talavläsning är lättare om talaren är bekant (Lander & Davies, 

2008; Rosenblum, Miller, & Sanchez, 2007; Yakel, Rosenblum, & Fortier, 2000) och olika 

ord och talare skiljer sig i svårighetsgrad (Demorest, Bernstein, & DeHaven, 1996; Gelfand, 

2001; Mártony, 1974). 

Den viktigaste förklaringen till varför visuell talavläsning är så svårt är att talaren förmedlar 

förhållandevis lite information optiskt–visuellt. Amcoff (1970) undersökte möjligheten att 

med visuell talavläsning identifiera svenska talljud och han kom fram till att många svenska 

fonem är visuellt likadana för mottagaren. Språkljud som är visuellt likadana kan delas in i 

grupper som kallas visem (Fisher, 1968).  
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Amcoff (1970) fann sju visem för konsonanter, tre för långa vokaler och två för korta 

vokaler men antalet visem varierar beroende på talare (Mártony, 1974). 

Tabell 1. Visemindelning enligt Amcoff (1970) 

Konsonanter    Vokaler 

p, b, m  labiala  Långa vokaler 

f, v  labiodentala  a, ö, y 

h  icke-labiala  e, i, ä 

s, j, sj, tj  icke-labiala  u, å 

r  icke labiala  Korta vokaler  

l, k, g  icke labiala  a, e, i, ä  

t, d, n  icke labiala    o, u, å, y, ö 

 

Vokaler är svåra att visuellt avläsa (Kaplan et al., 1999) och konsonanter som är bilabiala 

(bildas genom att läpparna förs samman) och labiodentala (bildas genom att underläppen 

förs samman med överkäkens tänder, eller motsvarande för överläpp och underkäkens 

tänder) är lätta att se, men svåra att inom gruppen se skillnad på. Däremot är icke-labiala 

konsonanter (där inte läpparna förs samman) svåra att se (Amcoff, 1970; Lidestam & 

Beskow, 2006). Så utöver att det svårt att se skillnad på olika fonem är det svårt att se vissa 

fonem överhuvudtaget.  

Hur vanligt förekommande ord är för avläsaren och hur många perceptuellt liknande ord 

som personen har i sitt mentala lexikon spelar roll för hur lätt det är att tyda budskapet 

(Auer, 2009). Är ordet som ska visuellt avläsas vanligt och har få liknande ord är det lättare 

att avläsa än om det är ovanligt och liknar många ord (Auer, 2009). Att kunna visuellt avläsa 

enskilda ord korrelerar med att visuellt avläsa meningar (Lyxell & Holmberg, 2000).  

Många studier har testat vad som skiljer de som är bra på visuell avläsning från övriga. Att ta 

tillvara på den information som finns i budskapet kan antas vara viktig när informationen är 

så vag och studier har visat just detta. Fonemidentifikation är en viktig del för hög förståelse 

vid visuell talavläsning (Bernstein et al., 2000; Lidestam & Beskow, 2006) och det går med 

extrem bottom-up-bearbetning att i hög utsträckning avläsa vad som sägs (Andersson & 

Lidestam, 2005). Även att kunna bearbeta informationen top down har visat sig viktigt. 

Förmågan att fylla i saknade bokstäver för att bilda ett ord eller att fylla i saknade ord för att 
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bilda meningar och arbetsminneskapacitet korrelerar med prestation på en visuell 

talavläsningsuppgift (Lidestam et al., 1999; Lyxell & Rönnberg, 1989; Lyxell & Holmberg, 

2000). 

Vissa undersökningar har hittat könsskillnader och vissa inte. Watson et al (1996) fann att 

kvinnor var bättre än män medan Tye-Murray et al (2007) inte fann någon skillnad mellan 

könen. Strelnikov et al. (2009) fann att bland normalt hörande män och kvinnor var 

kvinnorna bättre på att visuellt avläsa ord men inte fonem. En tydligare bild finns kring ålder 

där det visar sig att yngre är bättre än äldre (Feld & Sommers, 2009; Tye-Murray et al., 

2007). 
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Buller 

Buller definieras som oönskat ljud (Johansson & Backteman, 2002; Knipschild & Sallé, 

1979) och Murthy et al. (1995) definierar buller som fel ljud vid fel plats vid fel tidpunkt. 

Eftersom buller definieras som oönskat ljud så är vad som är buller subjektivt. Buller kan av 

den anledningen vara allt från ett samtal mellan två personer till överflygande flygplan och 

det är svårt att med akustiska fenomen förklara vad som gör buller störande (Fidell, 2008). 

Vissa aspekter gör att det är troligare att ljud ska uppfattas som buller såsom att ljudet är 

påtvingade (Fidell, 2008), inte är under lyssnarens kontroll (Fidell, 2008; Jones & 

Broadbent, 1991) samt är oregelbundet och oförutsägbart (Kuwano et al., 1980; Landström, 

1999). Även talande personer uppfattas många gånger som buller (Banbury & Berry, 2005). 

Hur buller upplevs och hur buller påverkar uppgiften hänger inte alltid ihop. Vissa miljöer 

som skattas som väldigt störande påverkar trots det inte personernas prestation medan vissa 

miljöer som inte uppfattas som särskilt störande påverkar i hög grad personers prestation 

(Jones & Broadbent, 1991). Oftast när ljudet först hörs minskar prestationen och minskar då 

proportionerligt med skillnaden mellan ljudnivån, så störst minskning blir det om ett buller 

börjar i en tyst miljö (Jones & Broadbent, 1991). 

Hur buller påverkar personers prestation beror på vilken uppgift de utför och vilken typ av 

buller de utsätts för (Kjellberg, 1990; Ljungberg, 2006). Uppgifter som är mer komplexa och 

uppgifter som kräver att verbal information behandlas är troligare att buller stör, speciellt om 

det störande ljudet är irrelevant tal (Arlinger, 1999; Larsby et al., 2005). När en person 

försöker höra ett budskap under talbuller kan bullret orsaka både energistörning (energetic 

masking) och informationsstörning (informational masking) (Brungart et al., 2001). 

Energistörning innebär att budskapet och bullrets akustiska signaler blandas samman 

(Brungart, 2001). Vilket gör att delar av ett eller flera ljud görs ohörbara (Brungart et al., 

2001). 

Vid informationsstörning störs bearbetningen av det relevanta ljudet (Lutfi et al., 2003), 

lyssnaren hör båda ljuden men kan inte hålla isär dem. Informationsstörning kan uppstå för 

att ljud påverkar uppmärksamhet från det ljud som personen försöker höra. Exempelvis kan 

brus upplevas irriterande och personen riskerar då att tappa uppmärksamhet på ljudet den 

vill lyssna på. En annan sorts informationsstörning kan uppstå om både ljudet som personen 

försöker höra och det andra ljudet innehåller fonologisk information. Ljuden konkurrerar då 

om samma kognitiva bearbetningsresurser och denna konkurrens kan negativt påverka 

tolkningen av ljudet lyssnarens vill höra. 

Informationsstörning är ett viktigt begrepp för att förstå perceptuell och kognitiv belastning 

vid taligenkänning (Mattys et al., 2009). Dock är det svårt att isolera vad som är 
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informationsstörning och vad som är energistörning när både det som lyssnaren försöker 

höra och bullret är tal (Brungart, 2001). Vid visuell talavläsning under buller så finns det 

bara ett ljud och all eventuell störning kan endast bero på informationsstörning. 

Samma ljud kan upplevas som störande av vissa men inte av andra. Dock är det inte klart om 

vissa personer är generellt bullerkänsliga eller om det beror på situation och personens 

tillfälliga sinnestillstånd (Arlinger, 1999). Det verkar inte finnas någon generell könsskillnad 

beträffande hur personer störs av buller (Enmarker & Boman 2004, Weinstein, 1978) men 

attityden till störningskällan påverkar hur mycket personer upplever att de störs. Positiv 

attityd gör att buller upplevs mindre störande (Chan & Lam, 2008; Jonsson & Sörensen, 

1970). Buller behöver inte direkt påverka prestation utan kan indirekt påverka den genom att 

personer i buller löser uppgiften genom en annan strategi (Smith, 1983). Vid visuell 

talavläsning under buller är inte sambandet mellan prestation och upplevelse fastslaget. Inte 

heller om personer använder sig av olika strategier vid buller eller vid tystnad. 

Weinstein (1982) gjorde en genomgång av forskning kring människors anpassning till buller 

och kom fram till att människor inte anpassar sig så lätt som allmänt trott. Zimmer et al. 

(2008) fann ingen habituering av buller utan fann istället en ökning av personers upplevda 

störning av vitt brus och talbuller i exponering upp till 10 min. Banbury och Berry (1997) 

fann i sin studie att buller kan habitueras och att talbuller kunde efter 20 min exponering 

habitueras vid en minnesuppgift. 

Uppmärksamhet 

Vad vi ser, hör och kommer ihåg beror inte bara på vad för information som våra sinnen tar 

in utan också vilken eller vilka aspekter av dem som vi väljer att bearbeta (Driver, 2001). 

Våra sinnen överöses med information så en viktig kognitiv process är att kunna välja 

mellan sinnesintryck och att kunna dela uppmärksamheten (Johnson & Zatorre, 2005). 

Uppmärksamhet väljer ut relevant information och filtrerar bort annan information (Johnson 

& Zatorre, 2005). 

Uppmärksamhet behöver både arbeta bottom-up och top-down (Desimone & Duncan, 1995). 

Uppmärksamheten kan fokuseras av vilja med top-down-signaler som härleds till kunskaper 

om den nuvarande uppgiften medan bottom-up-bearbetning styr uppmärksamheten 

automatiskt genom signaler från framträdande stimuli (Buschman & Miller, 2007). Ett 

exempel på där ett framträdande stimulus gör att uppmärksamheten skiftar är 

Cocktailpartyeffekten (Broadbent, 1954; Cherry, 1953; Conway et al., 2001). 

Cocktailpartyeffekten visar att vi i en miljö med många olika samtal kan rikta vår 

uppmärksamhet mot en talare och ignorera röster från alla andra. När sedan ens namn nämns 

någon annanstans kan det få oss att snabb byta uppmärksamhet till det samtalet (Conway  et 

al., 2001). 
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I vissa fall är information kompletterande som när en lyssnare både ser och hör talaren. 

Lyssnaren får in information både visuellt och auditivt. Det visuella och auditiva ska i det 

fallet behandlas som en enhet. Stimuli som sker samtidigt, är spatialt överensstämmande 

eller är semantiskt överensstämmande kan integreras och förstärka perceptionen (Laurienti, 

Kraft, Maldjian, Burdette, & Wallace, 2004; Mozolic, Hugenschmidt, Peiffer, & Laurienti, 

2008). I andra situationer skapar den enhetliga behandlingen av ljud och bild problem. 

McGurkeffekten är ett exempel på när det visuella och auditiva felaktigt kopplas ihop vilket 

gör att personen hör något annat än det som auditivt sägs (McGurk & MacDonald, 1976). 

Det är många gånger som multimodal information inte är kompletterande och information 

från olika modaliteter ska behandlas separat (Johnson & Zatorre, 2005). Vid exempelvis 

visuell avläsning i bullrig miljö ska det visuella uppmärksammas och det auditiva ignoreras. 

I situationer som kräver att information väljs ut i samma modalitet som exempelvis att lyssna 

på en person medan en annan persons röst ignoreras är svårare än att filtrering sker mellan 

modaliteter (Rees et al., 2001). Att uppfatta visuella stimuli blir mindre effektivt om det 

finns ett samtida auditivt stimulus som inte hör ihop med det visuella än om bara visuella 

stimuli visas och vice versa (Laurienti et al., 2004; Tulving & Lindsay, 1967). Information 

från den modalitet som filtreras bort kan komma att bearbetas om det finns tillräcklig 

kapacitet kvar (Rees et al., 2001). 
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Arbetsminne 

Arbetsminne syftar till ett eller flera system som antas vara nödvändigt för att behålla saker i 

minnet när en komplex uppgift så som resonerande, lärande och språkförståelse utförs 

(Baddeley, 1992, 2010). Det är en del av minnessystem som tillfälligt kan lagra och 

manipulera information (Baddeley, 2002). I det här avsnittet kommer en modell för 

arbetsminnet att beskrivas. Modellen heter multikomponentmodellen och tar upp hur 

information temporärt lagras, bearbetas och bibehålls i arbetsminnet (Baddeley, 2002). 

Multikomponentmodellen 

Enlig multikomponentmodellen består arbetsminnet av fyra komponenter: den centrala 

exekutiven och tre temporära lagringssystem; den fonologiska loopen, det visuospatiala 

skissblocket och den episodiska bufferten (Baddeley, 2007). 

 

Figur 1. Multikomponentmodellen (Repovš & Baddeley, 2006) 

Det viktigaste delsystemet i multikomponentmodellen är den centrala exekutiven (Baddeley, 

2007). Centrala exekutiven har begränsad kapacitet och de stora funktionerna den har är att: 
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fokusera uppmärksamheten, dela uppmärksamheten, byta uppmärksamhet, och utgöra länk 

mellan arbetsminnet och långtidsminnet (Baddeley, 1996). Den använder sig av två 

områdesspecifika underordnade system: den fonologiska loopen och det visuospatiala 

skissblocket (Repovš & Baddeley, 2006). 

Den fonologiska loopen ansvar för lagring och underhåll av information i fonologisk form 

och består av två komponenter: fonologisk lagring och en artikulationsprocess (Baddeley, 

1986). Den fonologiska lagringen innehåller minnesspår, i akustisk eller fonologisk form 

som tynar bort inom några sekunder, och en artikulationsprocess liknande "tyst tal" eller 

"inre tal" (Baddeley, 1986). Artikuleringsprocessen tar emot och återartikulerar innehållet 

som finns i den fonologiska lagringen och på så vis uppdaterar minnesspåret (Repovš & 

Baddeley, 2006). Språk hamnar automatisk i den fonologiska loopen men information från 

andra modaliteter måste omkodas till fonologisk form och detta görs av 

artikuleringsupprepningsprocessen (Baddeley, 1986). Det visuospatiala skissblocket är 

specialiserad för att lagra och manipulera visuell och spatial information (Repovš & 

Baddeley, 2006). 

Den fonologiska loopen och det visuospatiala skissblocket antas ha begränsad kapacitet 

vilket innebär att om olika uppgifter belastar samma komponent så kommer åtminstone 

prestationen på en av uppgifterna bli sämre än om den utförts ensam. Däremot om 

uppgifterna belastar olika komponenter så ska det vara möjligt att utföra dem lika bra 

tillsammans som de skulle vara att utföra dem var och en för sig. (Baddeley, 2007). 

Den episodiska bufferten är en temporär länk mellan den fonologiska loopen, det 

visuospatiala skissblocket och långtidsminnet. Den episodiska bufferten kontrolleras av den 

centrala exekutiven, som ansvarar för att binda ihop information från flera källor till en 

händelse och den episodiska bufferten agerar som ett modelleringsområde. Kristalliserade 

kognitiva system ackumulerar långsiktig kunskap och övriga är flytande egenskaper. Lärande 

påverkar enbart det flytande egenskaperna indirekt via det kristalliserade systemet. 

(Baddeley, 2000). 

Vid visuell talavläsning är arbetsminneskapacitet viktigt (Lidestam et al., 1999; Lyxell & 

Holmberg, 2000) och den del som främst förknippas med visuell talavläsning är fonologiska 

loopen. För att en störning ska uppstå vid visuell talavläsning under buller krävs att bullret 

stör fonologiska loopen eller att arbetsminnet blir överbelastat av en störning på centrala 

exekutiven. Buller som innehåller fonologisk information skulle även det bearbetas av 

fonologiska loppen. Om kombinationen av bearbetningen överstiger den fonologiska 

loopens kapacitet kommer en störning på den visuella talavläsningsuppgiften att uppstå. 

Buller utan fonologisk information kan störa om bullret överbelastar den exekutiva 

funktionen. Den exekutiva funktionen skulle då misslyckas med att styra uppmärksamheten. 
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Visuell talavläsning och buller 

Flera studier har gjorts på hur buller påverkar visuell talavläsning. Det studierna har 

gemensamt är att de alla har undersökt prestationen på en visuell talavläsningsuppgift under 

ett tyst förhållande och under olika ljudförhållanden. 

Berger och Lewis (1972) lät tolv normalhörande personer utföra visuell talavläsning i två 

förhållanden med vitt buller som spelades upp i 90 dB. Ett buller var kontinuerligt och det 

andra var ett intermittent buller. Detta växlade mellan att vara på och av med fem sekunders 

intervaller. Deltagarna skulle identifiera ord och ringa in ordet från skrivna ordpar. Studien 

uppvisade inga signifikanta resultat. Dock fanns en tendens att deltagarnas prestation var 

bäst när de visuellt talavläste när det var tyst, sämre vid det kontinuerliga bullret, och sämst 

vid det intermittenta bullret. 

Signifikanta skillnader påvisades av Markides (1989). Han testade tio normalhörande på att 

visuellt avläsa ord och fonem under två buller. Orden som användes var tre bokstäver långa 

och var uppbyggda enligt principen konsonant, vokal, konsonant. De två bullren var: 

kontinuerligt vitt buller och inspelat klassrumsbuller. Det vita bullret hade en stadig 

intensitet och var format för att efterlikna språkfrekvensspektrumet. Klassrumsbullret var 

kontinuerligt, dominerades av låga frekvenser och fluktuerade mellan 43–47 dBA med 

intermittenta och frekventa toppar av energi mellan 50 till 97,5 dBA. Prestationen på visuella 

talavläsningsuppgiften var signifikant sämre när den utfördes i klassrumbuller jämfört att 

visuellt avläsa under tystnad. Ingen signifikant skillnad hittades mellan att utföra uppgiften i 

det vita bullret eller under tystnad. 

Lyxell och Rönnberg (1993) lät 20 normalhörande visuellt avläsa ord och korta meningar (3–

4 ord) under två buller där det ena var ett intermittent bredbandsbuller med en intensitet 

mellan 46–52 dB. Det andra bullret bestod av den kvinnliga talaren från det visuella stimulus 

som läste högt om mordet på Olof Palme ur en nyhetstidning. Bullret fluktuerade mellan 48–

55 dB. Studien resulterade inte i några signifikanta resultat. 

Brungart och Simpson (2005) gjorde flera studier för att undersöka under vilka 

förutsättningar buller stör visuell talavläsning. Som visuell talavläsningsuppgift användes en 

CRM-uppgift (Coordinate Response Measure). CRM-fraser har en strikt struktur där varje 

fras har ett anropsord, en färg och ett nummer. I Brungart och Simpson (2005) studie 

användes bara anropssignalen ”Baron” och ett exempel från den studien är ”Ready Baron go 

to blue five”.  
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Slumpvis buller som låg i samma spektrum som CRM-fraserna, buller där en person läste 

högt ur en barnbok och baklängestal skapat från barnboksbullret påverkade inte signifikant 

den visuella talavläsningen för de nio normalhörande personer som utförde testet. Brungart 

och Simpson (2005) fick dock signifikanta resultat när de använde sig av buller som var 

nästan likadant med det som sågs visuellt. Den skillnad som fanns var att färgen och numret 

var utbytt mot en annan färg och ett annat nummer. 
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Problemformulering 

Det finns teoretisk anledning att tro att buller och framför allt talbuller skulle kunna orsaka 

informationsstörning under en visuell talavläsningsuppgift. Samtida auditiva stimulus kan 

göra att visuella stimuli uppfattas i mindre utsträckning (Laurienti et al., 2004; Tulving & 

Lindsay, 1967) och talbuller är extra störande vid uppgifter där språk behandlas (Arlinger, 

1999; Larsby et al., 2005). Dock har tidigare studier har haft svårt att visa att buller generellt 

kan störa och därför kommer vissa ändringar i upplägg göras. 

Eftersom normalhörande generellt inte är särskilt bra på visuell talavläsning används ett 

förtest. Förtestet syftar till att få fram högpresterande personer så att en eventuell störning av 

prestation ska kunna mätas. En lyckad visuell avläsning förutsätter fonologisk aktivering och 

en deltagare som inte är relativt bra på att avläsa förväntas inte få någon aktivering. Denna 

aktivering skulle kunna störas av talbullret. 

Istället för ett talbuller bestående av en persons tal som använts i Lyxells och Rönnbergs 

(1993) och Brungarts och Douglas (2005) studier används ett buller bestående av fyra talare. 

Ett sådant buller förväntas ha högre störningsgrad på grund av att ljudet blir mindre 

förutsägbart och utan pauser. Bullret ska ha större möjlighet att åstadkomma 

informationsstörning. 

Den visuella talavläsningsuppgiften har inte givna alternativ, vilket förekom i Bergers och 

Lewis (1972), och Brungarts och Douglas (2005) studier. Med givna alternativ är inte 

deltagarna lika beroende av att visuellt avläsa det mesta för att kunna svara rätt. Personerna 

kan enbart genom att se väldigt lite av vad som sägs utesluta alternativ och få fram en 

gissning. En sådan strategi skulle kunna vara svårare att störa med buller och därför väljs en 

variant där personerna inte får några alternativ. 

Dessutom samlas data in om upplevelse och ansträngning för att se om de olika 

ljudförhållandena ger skillnader i subjektiva bedömningar och för att kunna studera samband 

med prestation. Något som inte gjorts i tidigare studier. 

Frågeställning 

Hur påverkar olika ljudförhållanden prestationen på en visuell talavläsningsuppgift? 

Finns det en upplevd skillnad i hur de olika ljudförhållandena påverkar prestation och 

ansträngning på en visuell talavläsningsuppgift? 

Hur ser sambanden ut mellan upplevelse och prestation vid visuell talavläsning under olika 

ljudförhållanden? 



15 

Förtest 

I det här avsnittet kommer det redovisas hur deltagare till experimentet sållades fram. 

Genomförande och resultat kommer gås igenom och diskuteras. 

Försöksdeltagare 

Personer som befann sig på Linköpings universitet tillfrågades om de kunde tänka sig att 

delta i ett kortare försök. 147 personer kom att deltaga varav 53 var män, 90 kvinnor och 4 

personer som inte hade fyllt i kön och ålder. Deltagarna var i åldrarna 18–37 år med en 

genomsnittsålder på 21,55 år och en standardavvikelse på 2,83 år. 

Material 

Stimulimaterialet utgjordes av filmer av en man, filmad rakt framifrån från axlarna till 

toppen av hans huvud (se Figur 2), som sa ord. Filmerna har tidigare använts i en studie av 

Lidestam och Beskow (2006) där en teknisk beskrivning av filmerna går att finna. Orden är 

utvalda för att de är vanligt förekommande vid restaurangbesök och läkarbesök. Varje ord 

finns filmade i två varianter ena där talaren har ett neutralt ansiktsuttryck och den andra där 

talaren förstärker budskapet med ansiktsuttryck. Av de filmer där talaren har ett neutralt 

ansiktsuttryck valdes 30 filmer ut, 15 läkarord och 15 restaurangord. Orden som valdes var 

3–7 bokstäver långa, hade 1–2 stavelser och har tidigare varit relativt lätta för deltagarna att 

visuellt avläsa (se bilaga A för hela listan). 

 

Figur 2. Stimulimaterialet förtestet 
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Svarsformuläret som användes bestod av frågor om personens ålder och kön, hade 

numrerade rader där de skulle skriva vad de ansåg sig se och en fråga om de tillät att de fick 

kontaktas angående ett uppföljningsexperiment (se bilaga B). 

Procedur 

Deltagarna fick själva placera sig i salen så att de skulle se. Efter att de satt sig ner 

tilldelades de svarsformuläret och penna. De informerades om att försöket var en del av en 

magisteruppsats inom kognitionsvetenskapliga programmet, att all data som på något sätt går 

att koppla till en specifik individ är konfidentiell och att anonymiserad data kan komma att 

användas i senare studier. Det berättades även att försöket hade som syfte att få fram 

personer till ett längre experiment och det var därför väldigt bra om de gav tillåtelse att bli 

kontaktade om deras resultat skulle göra dem aktuella. 

En genomgång hölls om att deras uppgift var att visuellt avläsa vad som sades i två 

scenarion: ett läkarbesök och ett restaurangbesök. Det betonades att det inte fanns något dolt 

motiv med försöket och att det var viktigt att gissa. Deltagarna blev upplysta om att svaren 

inte måste vara hela ord utan att det gick bra att svara delar av ord till så lite som en bokstav. 

Dock vid svar som var delar av ord krävdes det att deltagaren svarade så det framgick 

ungefär var i ordet den trodda delen förekom. 

För att visa filmerna användes projektor och när det krävdes, för att alla skulle kunna se, 

visades filmerna på två dukar. Innan första filmen i ett scenario spelades upp visades en 

stillbild med texten ”Restaurangbesök” eller ”Läkarbesök”. Filmerna spelades upp utan ljud 

och mellan varje film visades en svart skärm. Under att den visades fick deltagarna en kort 

stund på sig att skriva ner vad de ansåg sig se. Uppehållet mellan filmerna anpassades efter 

tempot deltagarna skrev i, men det eftersträvades att det skulle vara en kort paus. Försöket 

avslutades med att deltagarna fick fylla i om de accepterade att bli kontaktade om ett 

uppföljningsexperiment. Totalt tog försöket ca 20 min. Efteråt fick de fika och det gavs 

möjlighet att ställa frågor.  

Resultat 

De 147 personer som deltog i försöket hade ett medelvärde på 2,2 hela ord rätt med en 

standardavvikelse på 2,55 ord. Som helt rätta ord räknades även gissningar där ett avslutande 

”t” lagts till eller tagits bort. Exempelvis gav gissningen ”normal”, när rätta svaret var 

”normalt”, helt rätt och ”dåligt” gav helt rätt när det rätta svaret var ”dålig”. 

Det lägsta resultatet som uppnåddes var 0 hela ord rätt och det högsta 12. De allra flesta hade 

låga resultat, över 50 % hade antingen 0 eller 1 rätt och nästan 80 % hade 3 rätt eller mindre. 

Ingen signifikant könsskillnad hittades, t(141) = 1,22, p = 0.23, r = 0,10. 
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Tabell 2 Resultat alla deltagare 

Antal 

rätt 

Antal 

personer Procent 

0 42 28,6 

1 34 23,1 

2 26 17,7 

3 15 10,2 

4 9 6,1 

5 3 2 

6 7 4,8 

7 3 2 

8 1 0,7 

9 2 1,4 

10 4 2,7 

12 1 0,7 

 

Av de 147 hade 130 personer godkänt att de fick bli kontaktade för ett 

uppföljningsexperiment. Dessa 130 hade ett medelvärde på 2,2 rätt med en 

standardavvikelse på 2,48. Högsta antal rätt var 12 och lägsta 0.  
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Tabell 3 Resultat deltagare som godkänt att bli kontaktade 

Antal 

rätt 

Antal 

personer Procent 

0 36 27,7 

1 30 23,1 

2 21 16,2 

3 15 11,5 

4 9 6,9 

5 3 2,3 

6 7 5,4 

7 3 2,3 

8 1 0,8 

9 2 1,5 

10 2 1,5 

12 1 0,8 

 

Diskussion 

Resultatet visar att personer har överlag väldigt svårt att läsa på läppar. Över 50 procent hade 

antingen 0 eller 1 rätt av 30 möjliga men något som också framträder är att det allra bästa 

klarade att se ungefär en tredjedel av orden. Detta ger stora skillnader mellan vad 

majoriteten kan visuellt avläsa och vad få högpresterande individer kan avläsa. En förmåga 

som inte dessa få personer visste om att de hade. 

Deltagarnas allmänt låga antal rätt kan tillviss del förklaras av den låga graden av 

kontextuell information. Deltagarna hade informationen att samtalen skedde under ett 

restaurangbesök och ett läkarbesök men oftast i ett samtal har personer tillgång till mycket 

mer kontextuell information. Exempelvis vad som sagts innan, vem man pratar med, vad 

som finns i närmiljön även brukar det finnas tillgång till känslouttryck och gester. Andra 

faktorer som är möjliga förklaringar till deltagarnas låga poäng är att talaren och/eller orden 

skulle vara extra svåra att visuellt avläsa. Dock är den antagligen största förklaringen till att 
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deltagarna fick få rätt så enkelt som att visuell talavläsning är väldigt svårt. 

Den kontextuella information som deltagarna hade verkade inte heller ha enbart positiv 

påverkan på antalet rätt. Vissa förlitade sig väldigt hårt på kontexten på bekostnad av den 

lilla visuella informationen de lyckades se. Gissningarna blev då ord som var väldigt 

förknippade med kontexten med väldigt liten hänsyn tagen till vad som sågs. Deltagarna 

hade även i många fall svårt att justera en gissning som de kände på sig vara fel till ett ord 

som var mer troligt med tanke på kontexten. Gissningen ”bajs” förekom vid 

restaurangkontexten, en gissning som flera deltagare kommenterade att de inte trodde var 

rätt men inte ändrade till exempelvis ”majs” eller ”paj”. För att få många rätt verkar 

deltagarna vara i behov av att ha en bra avvägning mellan att bearbeta informationen top 

down och att bearbeta den bottom up. 

Resultatet stödjer inte att det skulle finnas någon könsskillnad i förmågan att visuellt avläsa 

vad som sägs. Ett resultat som överensstämmer med vad Tye-Murray et al (2007) kom fram 

till men är tvärtemot vad Watson et al (1996) och Strelnikov et al. (2009) fann. Dock så är 

det, åtminstone i det här försöket, svårt att på ett bra sätt mäta könsskillnaden eftersom 

många är så dåliga att deras prestation inte är mätbar. 
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Experimentet 

Försöksdeltagare 

Till de personer, som uppnådde ett resultat på 3 eller fler hela ord rätt i förtestet och hade 

godkänt att de fick kontaktas, skickades en förfrågan om att delta i experimentet. I förfrågan 

så meddelades det att ett krav för att kunna delta var att personen inte fick ha en hörselskada. 

23 personer kom att delta i experimentet, varav 21 av deltagarna var kvinnor och 2 var män. 

Personerna var mellan 19 och 31 år gamla med en medelålder på 21,87 år (SD = 2,69). Som 

ersättning fick varje deltagare en biobiljett. 

Material 

Stimulimaterialet utgjordes av filmer av en kvinna som sa ord. Filmerna är filmade rakt 

framifrån från axlarna till toppen av huvudet och för att förebygga skuggor användes 

indirekt belysning. Orden var ett urval från de 5000 vanligaste orden i Parole-korpusen och 

sades med ett neutralt ansiktsuttryck. Parole-korpusen består av ca 20 miljoner löpord från 

romaner, dagstidningar, tidskrifter och webben från åren 1976–97 (Gellerstam 2010). 

Urvalet av ord gjordes med hänsyn till hur svåra orden är att visuellt avläsa, antal 

förekomster i Parole-korpusen, hur många stavelser ordet har och begynnelsebokstav. 

Svårighetsgrad bedömdes genom att sätta poäng på orden. För varje bokstav i ordet som var 

något av f, v, p, b, m fick ordet poäng med bonuspoäng om någon av de bokstäverna var 

bokstav ett eller två i ordet. Poängen delades med antal bokstäver i ordet för att få fram en 

genomsnittspoäng på hur svårt ordet är att visuellt avläsa. Totalt användes 180 ord fördelade 

på tre listor med 60 ord i varje. De tre listorna var snarlika i svårighetsgrad och frekvens i 

Parole-korpusen. Varje lista hade lika många ord med samma antal stavelser och lika många 

ord med samma begynnelsebokstav (Se bilaga C). 
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Figur 3. Stimulimaterialet experimentet 

För att spela in filmerna användes en Sony DCR-TRV950 videokamera. Varje ord filmades 

två gånger och för varje unikt ord valdes den bästa filmen ut. På de utvalda filmerna togs 

ljudet bort och de redigerades så att den första bildrutan visas i en sekund innan resterande 

film spelas upp. Dessa filmer kom att utgöra filmerna för det tysta ljudförhållandet. Filmerna 

till ljudförhållandena brus och talbuller skapades genom att buller klipptes in i filmerna. 

Olika delar av bullret användes för varje ord inom varje lista. Alla filmer med ord fanns i 

alla ljudförhållanden så totalt användes 540 filmer. Till talbullret användes en 2 min ljudfil 

som bestod av två män och två kvinnor som läste olika stycken av en nyhetstext. För att få 

bort längre sammanhängande meningar klipptes filen om, cirka halvsekundlånga avsnitt 

flyttades runt enligt principen 1, 2, 3, 4, 5, 6 blev 1, 3, 2, 4, 6, 5. Ett brusljud, som hade 

liknande egenskaper som talbullret användes, vilket jämfördes med långtidsspektrum 

(LTAS) (se figur 4). Långtidsspektrum är en mätning som använder sig av genomsnitten av 

ett ljuds spektra. Med LTAS går det att se ljuds karaktär och jämföra olika ljud. 
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Figur 4. Långtidsspektrum talbullret och bruset 

Filmerna hade en upplösning på 600 x 480 bildpunkter och spelades upp i 30 bilder per 

sekund (FPS). Datorn som filmerna spelades upp på var en iMac 8,1 med en 2,4 Ghz Intel 

Core 2 Duo processor, 2 GB 800 MHz DDR 2 SDRAM och grafikkortet ATI Radeon HD 

2400 XT med 128 MB GDDR3-minne. Skärmen var på 20 tum och skärmupplösningen var 

inställd på 800 x 600 bildpunkter. Högtalarna var ett par Primax SoundStorm modell 57450 

med ett frekvensomfång på 80–18000 Hz. 

Ljudstyrkan på de två bullren mättes med en Brüel & Kjær 2250 ljudnivåmätare. 

Mätningarna gjordes på den höjd och det avstånd från skärmen som personerna kom att sitta. 

De båda bullren mättes till att ha en Laeq på 61 dB, vilket innebär att den genomsnittliga 

bullernivån var 61 dB under det 2 minuter långa mättillfället. Den starkaste bullernivån för 

bruset uppmättes till 62 dB och den lägsta var 59,7 dB, medan för talbullret var det högsta 

uppmätta värdet 70 dB och det lägsta 52,4 dB. 

Två olika varianter av enkäter användes, efter ljudförhållandena brus och talbuller användes 

en längre enkät och efter ljudförhållandet tyst användes en kortare. Den längre enkäten 

bestod av totalt 7 frågor, varav 4 frågor hade en visuell analog skala och 3 frågor var öppna. 

Frågorna berörde upplevelse av ljud, prestation, ansträngning och en fråga om strategi. Den 

kortare enkäten bestod av 3 frågor, två frågor hade en visuell analog skala och en fråga var 

öppen. Frågorna berörde prestation, ansträngning och strategi (se bilaga D för båda 

enkäterna). 
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Procedur 

Deltagarna möttes upp och visades till ett forskningslabb på Linköpings universitet. De fick 

sätta sig framför experimentatorn, vilket resulterade att de satt ungefär 60 cm ifrån skärmen. 

Det berättades att de skulle visuellt avläsa vad som sägs under tre olika ljudförhållanden. För 

att deltagarna skulle få en uppfattning om experimentets upplägg visade en film med ett ord 

som inte senare var med i experimentet. Deltagaren fick ett svarsformulär bestående av 

numrerade rader och en penna varpå experimentet startade. Filmerna visades en i taget och 

efter varje film blev skärmen vit. Under uppehållet fortsatte ljudet i ljudförhållandena brus 

och talbuller. Uppehållet mellan filmerna anpassades efter tempot personerna skrev men en 

maxgräns på en minut mellan orden fanns. Varje deltagare fick läsa på läppar under tre 

ljudförhållanden: tyst, brus och talbuller, samt fylla i en enkät efter varje ljudförhållande. 

Den längre enkäten efter att de utfört uppgiften i brus och talbuller och den kortare efter det 

tysta ljudförhållandet. Ordningen på ljudförhållandena och ordningen på ordlistorna 

varierades. Totalt användes 9 olika ordningar som syns i tabell fyra. Tabellen ska avläsas 

som så att deltagare 1 hade ljuden i ordningen tyst, brus, talbuller, och ordlistorna i 

ordningen 1, 2, 3 deltagare 2 hade ljuden i ordningen brus, talbuller, tyst och ordlistorna i 

ordningen 1, 2, 3 osv. 

Tabell 4 Presentationsordningar 

Ljudens 

presentationsordning Tyst Brus Talbuller 

  Brus Talbuller Tyst 

  Talbuller Tyst Brus 

Ordlistors 

presentationsordning 123 123 123 

  231 231 231 

  312 312 312 

 

Som avslutning fick deltagarna möjlighet att ställa frågor och mottog sin biobiljett. 

Experimentet tog cirka 50 minuter. 
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Resultat 

Frågeställning 1 

Påverkar olika ljudförhållanden prestationen på en visuell talavläsningsuppgift?  

Vid en ANOVA för upprepad mätning visades det sig finnas signifikanta skillnader mellan 

prestationen på en visuell talavläsningsuppgift och de olika ljudförhållandena, F(2, 44) = 

11,87, p < 0,001, η = 0,34. Bäst prestation fås när deltagarna visuellt avläser under brus och 

sämst prestation fås under talbuller med prestationen under tystnad där emellan. 

 

 

Figur 5. Medelvärde vid de olika ljudförhållandena 

Enligt Sidaks post-hoc test är deltagarnas resultat på en visuell talavläsningsuppgift 

signifikant sämre, på 95 % -nivån, under talbuller än under tystnad och på 99,9 % -nivån 

under talbuller än under brus. Ingen signifikant skillnad fanns mellan att utföra en visuell 

talavläsningsuppgift under brus eller i tystnad.  

Det fanns även en signifikant skillnad i prestation mellan de olika listorna, F(2, 44) = 7,12, p 

< 0,05, η = 0,25. Enligt Sidaks post-hoc test är deltagarnas resultat på lista 2 signifikant 



25 

bättre, på 95 % nivån än lista 3. Ingen signifikant skillnad fanns mellan deltagarnas resultat 

mellan lista 1 och lista 2, samt lista 1 och lista 3.  

Frågeställning 2 

Finns det en upplevd skillnad i hur de olika ljudförhållandena påverkar prestationen och 

ansträngning på en visuell talavläsningsuppgift? 

1 Hur upplevde du ljudförhållandet? 

En visuell analog skala användes där ”Nästan outhärdligt” motsvarade noll och ”Inte alls 

störande” motsvarade 10. Deltagarna skattade båda bullren att vara närmare ”Nästan 

outhärdligt” än ”Inte alls störande” och brus uppfattades som mer störande än talbuller. 

Tabell 5 Skattad upplevelse av bullren 

Ljudbetingelse Min Max M SD 

Brus 0,5 7,7 4,1 2,3 

Talbuller 1,2 8,5 4,5 2,3 

 

2 Vad med ljudförhållandet gjorde att du upplevde det som du gjorde? 

Bruset upplevdes av en majoritet som störande med kommentarer så som att ljudet var 

”Jättejobbigt och påfrestande” eller ”Det var obehagligt, stressande”. Deltagarna upplevde 

att de hade svårt att koppla bort ljudet ”Störde koncentrationsförmågan. Försökte koppla 

bort det i början men sen gick det inte så bra...” och ljudvolymen ”Att det var så högt”. 

Några få upplevde att de hade lätt att koppla bort ljudet ”Tyckte inte att det var särskilt 

jobbigt. Det försvann efter ett tag”. Att ljudet inte uppfattades som störande av en del verkar 

ha att göra med bristen på variation ”Enformigt ljud störde därför inte så mycket”. 

Många upplevde talbullret som störande ”Störande, svårt att koncentrera sig”. Ljudet gjorde 

att deltagarna hade svårt att koncentrera sig och att deltagarna hade svårt att låta bli att 

lyssna på vad som sades ”Började tänka på vad de pratade om istället för vilket ord 

personen sa”. Flera deltagare tyckte att det gick ganska bra att ignorera talbullret ”Eftersom 

det bara var blandade yttranden och inte ett samtal var det inte så störande” och ”Var 

störande med att höra andra ord men fokuserade man bara på uppgiften så gick det ganska 

bra ändå” 

3 Hur upplevde du att ljudförhållandet påverkade din prestation? 

Fråga 1 visade att deltagarna upplevde brus som mer störande men deltagarna skattade att 
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talbuller påverkade deras prestation mer. Talbuller hade ett medel på 3,3 medan brus hade 4 

på skalan som sträckte sig mellan ”Väldigt negativt” som motsvarade noll och ”Väldigt 

positivt” som motsvarade 10. 

Tabell 6 Skattad upplevelse av prestation 

Ljudbetingelse Min Max M SD 

Brus 0,5 7,1 4,0 1,7 

Talbuller 0 7,2 3,3 1,8 

 

4 På vilket sätt påverkade ljudförhållandet din prestation? 

Majoriteten av deltagarna tyckte att bruset påverkade deras prestation och som anledning 

nämns koncentrationssvårigheter ”Svårare att koncentrera sig” och att bruset påverkade 

deras tankeprocess ”Jag tappade orden i huvudet direkt efter jag tänkt dem”. Medan en 

minoritet inte tyckte att brus påverkade deras prestation ”Tror inte det påverkade särskilt 

mycket. Varken gjorde det bättre eller svårare”. 

Nästan alla deltagare tyckte att talbuller störde den visuella talavläsningsuppgiften och den 

huvudsakliga anledningen till det tycks vara att deltagarna upplevde att koncentrationen 

stördes ”Gjorde det svårt att koncentrera mig”. Någon enstaka såg även positiva saker med 

talbuller exempelvis ”Det var störande, men samtidigt fick man idéer till ord”. 

5 Hur bra tyckte du att du presterade? 

Deltagarna skattade att de tyckte det gick bäst vid brus följt av tyst och talbuller. Skalan gick 

från ”Väldigt dåligt” = 0 till ”Väldigt bra” = 10. 
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Figur 6. Skattad prestation vid de olika ljudförhållandena 

6 Hur ansträngande var det att uppnå den prestationen? 

Ansträngningen för att uppnå prestationen visar ett annat mönster än för den faktiska 

prestationen och den skattade prestationen. Ljudförhållandet tyst ansågs minst ansträngande 

följt av brus och tal på skalan som gick från ”Väldigt påfrestande” till ”Inte alls 

påfrestande”. 
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Figur 7. Skattad ansträngning vid de olika ljudförhållandena 

7 Använde du dig av någon strategi för att se vad som sades? 

Många av deltagarna hade som strategi att titta på munnen ”Koncentrera sig nästan bara på 

munnen. Bara förvirrande att försöka se resten av ansiktet” och några få fokuserade på en 

större del av ansiktet ”Försökte titta 75 % av ansiktet. Avläsa mer uttryck än bara läppar…”. 

En annan vanlig strategi var att härma och med det menas både att härma läpprörelser och att 

formulera i huvudet ”Försöker upprepa i huvudet – tänkte mig själv hur jag formar orden”. 

Flera deltagare använde sig av olika strategier under de olika ljudförhållandena och olika 

strategier under samma ljudförhållande ”Försökte i början koncentrera mig på munnen, men 

hjälpte att se hela ansiktet istället.” Många deltagare hade som strategi under talbullret att 

aktivt försöka ignorera bullret ”Försökte koppla bort ljuden”, något som bara några få hade 

som strategi vid visuell talavläsning under brus. Utöver deltagarnas försök att ignorera 

bullret fanns det inga påtagliga skillnader vid valen av strategi mellan de olika 

ljudförhållandena. 

Frågeställning 3 

Hur ser sambanden ut mellan upplevelse och prestation vid visuell talavläsning under olika 

ljudförhållanden? 
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För att mäta sambandet mellan prestation och upplevelse användes Pearsons r. Den enda 

korrelation över svag korrelation var sambandet mellan prestation och upplevelse i det tysta 

ljudförhållandet. Hur många poäng deltagaren fick korrelerade med hur ansträngande 

personen tyckte att det var att uppnå den prestationen, r =.44, p < .05. Ju högre poäng desto 

mindre ansträngande tyckte personen det var. Detta var också den enda korrelation som var 

signifikant. (Notera att de översta två enkätfrågorna i Tabell 7 inte ingick vid det tysta 

ljudförhållandet.) 

Tabell 7 Korrelation mellan prestation och skattad upplevelse 

  

  

  Ljudförhållande  

Enkätfråga Tystnad Brus Talbuller 

Hur upplevde du ljudförhållandet? – – .01 – .15 

Hur upplevde du att ljudförhållandet påverkade din 

prestation? – – .01 .09 

Hur bra tycker du att du presterade? .11 .22 – .04 

Hur ansträngande var det att uppnå den prestationen?   .44* .00 .17 

*p < .05 
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Diskussion 

Den här studien fann att deltagarna presterade signifikant sämre vid en visuell 

talavläsningsuppgift om den utfördes under talbuller jämfört med att utföra den under 

tystnad eller brus. Varken Brungart och Simpson (2005) eller Lyxell och Rönnberg (1993) 

kunde påvisa att talbuller störde vid visuell talavläsning. Bortsett från det buller, som var 

nästan identisk med vad som sades, i Brungarts och Simpsons studie (2005) som kommer 

diskuteras senare. Det finns skillnader mellan den här studien och studierna av Brungart och 

Simpson (2005) och Lyxell och Rönnberg (1993) som skulle kunna tänkas vara en del av 

förklaringen till de olika resultaten. 

Ett förtest användes för att få fram deltagare till den här studien. Att använda förtest får som 

effekt att bara de som är relativt bra kommer att delta. Som förtestet visar är personer i 

allmänhet väldigt dåliga på att visuellt talavläsa och mångas prestation är så dålig att den är 

svår att mäta. Om personers prestation är svår att mäta så är det ännu svårare att mäta en 

förändring av prestation. Att sålla fram personer gör att sådana problem undviks. 

Den här studien skiljer sig från Brungarts och Simpsons studie (2005) även på vilken sorts 

visuell talavläsningsuppgift som användes vilket även det skulle delvis kunna förklara 

skillnaden i resultat. En uppgift som CRM gör att tänkbara svarsalternativ är väldigt 

begränsade. Om deltagarna är osäkra på vad det är för ord talaren säger så är det få alternativ 

de behöver bearbeta för att komma på en gissning. En visuell talavläsningsuppgift utan 

begränsat med svarsalternativ skapar ett behov av mer bearbetning, vilket skulle kunna vara 

något som buller påverkar. 

Brungarts och Simpsons (2005) och Lyxells och Rönnbergs (1993) studier använde sig av ett 

talbuller med en talare medan den här studien använde sig av ett talbuller med fyra talare. 

Att använda sig av ett talbuller med flera talare gör att ljudet inte blir lika förutsägbart. 

Ljudet blir inte lika jämt och flera personers yttranden måste hållas isär. Flera talare skapar 

även ett sorl vilket gör att deltagarna får svårare att uttyda vad som sägs. 

Vad är det som gör att talbullret i den här studien påverkar arbetsminnet till den grad att 

deltagarnas prestation blir sämre? Arbetsminnets begränsade kapacitet gör att om en uppgift 

överstiger vad arbetsminnet klarar av så kommer det inte att gå att utföra uppgiften på ett bra 

sätt. Arbetsminnet klarar dock av att utföra två komplicerade uppgifter om de använder olika 

komponenter av arbetsminnet. Tidigare studier (Berger & Lewis, 1972; Brungart & 

Simpson, 2005; Lyxell & Rönnberg, 1993; Markides, 1989) och den här studien har inte 

kunnat visa att brus skulle störa en visuell talavläsningsuppgift. Alltså är det inte ljud i sig 

som påverkar bearbetningen. Centrala exekutiven verkar inte ha några problem med att styra 

vilken uppgift som ska fokuseras på. Dock uppstår det problem för arbetsminnet när den 

visuella talavläsningsuppgiften utförs i talbuller. Talbuller innehåller så som den visuella 
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avläsningsuppgiften fonologisk information. Så en störning kan härledas till fonologiska 

loopen och att de fonologiska resurserna får två uppgifter som kräver att resurser läggs på att 

tolka på vad som sägs.  

Två olika sorters buller har stört deltagarnas prestation i tidigare studier, klassrumsbuller i 

Markides studie (1989) och ett ljud som var väldigt lika det som sades i Brungarts och 

Simpsons (2005) studie. Att förklara varför dessa två buller är störande med att det krävs 

mycket resurser att tyda dem är problematiskt. Förklaringen verkar istället ligga i att dessa 

buller är ganska extrema. Klassrumsbullret i Markides studie (1989) innehöll toppar upp till 

97,5 dBA. 97,5 decibel är ett väldigt starkt ljud och att sådana ljudtoppar kan störa personers 

prestation är inte alls förvånande. Det är möjligt att, åtminstone till stor del, förklara de 

signifikanta skillnaderna mellan visuell talavläsning i tystnad och i klassrumsbuller enbart av 

ljudvolymen och främst att det var tillfälliga toppar med extremt starkt ljud. Brungarts och 

Simpsons (2005) buller är extremt på ett annat vis. Deras buller är väldigt tillrättalagt. Ljudet 

är det från talaren men när meningen kommer fram till färgordet och nummerordet så är det 

utbytt mot ett annat färg- och ljudord. Utan att använda ett tillrättalagt buller eller ett väldigt 

starkt buller har den här studien visat att talbuller kan störa en visuell talavläsningsuppgift. 

En störning som inte kan bero på energistörning eftersom den visuella 

talavläsningsuppgiften inte kräver något lyssnande. Visuell talavläsning ger möjligheter att 

säkert säga att en störning beror på informationsstörning. 

Personerna som tillfrågades om de kunde tänka sig att delta i experimentet hade tre eller mer 

hela ord rätt på förtestet vilket gjorde att de var bättre än nästan 70 % av alla deltagarna. Vid 

tre rätt ansågs deltagarna vara bra nog för att det skulle gå att mäta en eventuell förändring i 

deras prestation vid experimentet. Trots att deltagarna var från de bästa 30 % var deras 

prestation mätt i antal hela ord rätt ganska låg. Återigen så visas det att visuell talavläsning 

är svårt.  

Olika material användes i förtestet och experimentet. I förtestet fanns det kontextuell 

information och enbart en- och tvåstaviga ord. Dessutom användes olika talare i förtestet och 

experimentet. Detta kan potentiellt ha gjort att vissa personers prestation kan ha varit 

annorlunda vid de olika tillfällena, en person som var väldigt bra på förtestet kan ha varit 

mindre bra i experimentet, medan en person som inte var bra vid förtestet kanske hade 

kunnat lyckas bättre på experimentet. En deltagare med två rätt i förtestet skulle potentiellt 

kunna lyckas lika bra i experimentet som en deltagare som fått tre rätt men det som var 

viktigt med förtestet var att personer som har väldigt svårt att visuellt avläsa sållades bort. 

Prestationen var signifikant bättre vid ordlista 2 än ordlista tre. Detta visar att trots att 

listorna var snarlika på många aspekter räckte inte det för att deltagarna skulle prestera 

snarlikt på dem. Antal förekomster i Parole-korpusen användes som ett mått på ordets 
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vanlighet. Denna användning är ett bra generellt mått på hur vanligt ett ord är men varje 

person har ett eget mentalt lexikon som inte är lika någon annans. Svårighetsgraden som 

bedömdes genom poängsättning gjordes efter vad som är generellt lätt att visuellt avläsa. En 

mer exakt bedömning skulle kunna göras om talaren analyserades. Utöver de generellt lätta 

skulle det då antagligen gå att lägga till några bokstäver till poängsättningen. Att lista 2 var 

lättare än lista 3 påverkade minimalt eftersom utbalansering användes. 

Deltagarnas upplevelse att talbuller påverkar deras prestation mer än brus stämmer med 

deras faktiska resultat. De verkar generellt ha en god bild över hur deras prestation är i ett 

ljudförhållande i förhållande till deras prestation vid ett annat ljudförhållande. Deltagarna 

upplevde bruset som mer störande än talbullret men skattade att talbuller påverkade deras 

prestation mer negativt. Detta är lite motsägelsefullt men skulle kunna förklaras med vanan 

av att utsättas för de olika ljuden och inställning till ljuden. Brus är sällan något som 

personer utsätts för och när de utsätts för det kan de ofta stänga av källan till bruset. 

Talbuller är däremot väldigt vanligt förekommande och det är ofta svårt att undvika att bli 

utsatt för. Vanan att ha talbuller runt omkring sig och inte kunna göra så mycket åt saken 

borde vara stor och det känns rimligt att anta att personer har högre acceptans för att andra 

pratar än att något brusar.  

Deltagarnas kommentarer kring ljuden var ganska lika och generellt uppskattades inget av de 

två ljuden men individuella skillnader förekom. Vissa personer säger att ljudet är ”Nästan 

outhärdligt” medan andra tycker att det var ”Nästan inte alls störande”. Hur ljuden upplevs 

är väldigt subjektivt vilket gör att för vissa är ljuden buller medan för andra upplevs ljuden 

inte som buller. Deltagarnas skattning av hur ansträngande det var att uppnå sin prestation i 

de olika ljudförhållandena indikerar att ljud verkar ha en tendens till att göra så 

ansträngningen upplevs större. Att ljuden gör att deltagarna upplever att de får anstränga sig 

mer får ses som att ljuden blir en extra uppgift att hantera. Vid visuell talavläsning under 

brus fick deltagarna högst poäng men de skattade att de fick anstränga sig mycket mer. En 

tolkning av detta skulle kunna vara att det finns utrymme i en visuell talavläsningsuppgift att 

tillföra ett ytterligare moment utan att prestationen minskar. 

Deltagarnas poäng på visuell talavläsning under tystnad korrelerade med skattning över hur 

ansträngande personen tyckte det var att uppnå prestationen. Ju bättre de avläste desto 

mindre ansträngande tyckte deltagarna att det var. Detta känns rimligt, dock är det intressant 

att signifikanta samband mellan prestation och upplevd ansträngning uteblev vid talbuller 

och brus. Brus och talbuller verkar göra att förhållandet mellan upplevd ansträngning och 

prestation blir mer komplicerat. Båda bullren skulle tänkas kräva så mycket kapacitet från 

centrala exekutiven för att deltagarna ska klara av att göra en reliabel skattning av prestation. 

Det är också tänkbart att brus och talbuller gjorde det lättare att inbilla sig att man lyckades 

talavläsa och därmed ge felspridning, vilket också skulle minska samband med faktisk 
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prestation. Varken ”Hur upplevde du att ljudförhållandet påverkade din prestation?” eller 

”Hur upplevde du ljudförhållandet?” korrelerade med den faktiska prestationen. 

Trots att deltagarna generellt hade en god bild av hur deras prestation var i ett 

ljudförhållande i förhållande till ett annat så hade de dålig bild hur de presterade inom varje 

ljudförhållande. En förklaring till detta skulle kunna vara ovanan med uppgiften. Deltagarna 

vet inte vad som är en bra eller dålig prestation, vilket kan vara upphov till att deltagarna 

ofta bytte strategi. Det var inte ovanligt att byta strategi både mellan och under de olika 

ljudförhållandena. Detta får ses som ett uttryck för att det ville prestera bra och att 

svårighetsgraden gjorde att de sökte efter en metod som skulle göra uppgiften lättare. Bullret 

verkar inte göra att deltagarna ändrar sin strategi förutom att de, främst under talbullret, 

försöker medvetet ignorera ljudet. 

Slutsatser 

Studien har visat att deltagarna presterade signifikant sämre vid en visuell 

talavläsningsuppgift om den utfördes under talbuller jämfört med att utföra den under 

tystnad eller brus. Resultatet tolkas som fonologisk informationsstörning: att talavläsningen 

kräver fonologisk bearbetning, vilket också talbullret tvingar till. Varför den här studien har 

kunnat uppvisa skillnad i prestation i visuell talavläsning under talbuller medan andra studier 

inte gjort det har diskuteras. Studien har även mätt skattad upplevelse av den visuella 

talavläsningen vilket tidigare studier inte gjort. Mellan den skattade upplevelsen och visuell 

talavläsning under buller fanns inga klara samband. 
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Bilaga A Ord förtestet 

Läkarord 

fint 

bättre 

pigg 

otäck 

dålig 

normalt 

tumör 

fult 

AIDS 

bra 

frisk 

tyvärr 

hälsa 

smärta 

glad 

Restaurangord 

äcklig 

surt 

stank 

saftig 

öl 

mysigt 

slut 

avsmak 

billigt 

roligt 

superbt 

fräscht 

fett 

beskt 

lyxig 
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Bilaga B Svarsformulär förtestet 

Ålder: 

Kön: 

 

Läkarbesök 

1 _____________ 

2 _____________ 

3 _____________ 

4 _____________ 

5 _____________ 

6 _____________ 

7 _____________ 

8 _____________ 

9 _____________ 

10 _____________ 

11 _____________ 

12 _____________ 

13 _____________ 

14 _____________ 

15 _____________ 

Restaurangbesök 

16 _____________ 

17 _____________ 

18 _____________ 

19 _____________ 

20 _____________ 

21 _____________ 

22 _____________ 

23 _____________ 

24 _____________ 

25 _____________ 

26 _____________ 

27 _____________ 

28 _____________ 

29 _____________ 

30______________

 

Jag tillåter att bli kontaktad för ett uppföljningsexperiment?  Ja nej 

Vid ”Ja” ange mailadress:  

 ____________________@_____________________ 
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Bilaga C Ord experimentet 

Presentationsordning 

Lista 1 Lista 2 Lista 3 

 prov  varm  vit 

 affär  timme  professor 

 försvar  viktigaste  finna 

 båt  fisk  begreppet 

 befolkningen  nivå  tempo 

 efterfrågan  spela  medvetet 

 morfar  försvunnit  stämma 

 tuffa  Afrika  medarbetare 

 smula  förhandlingarna  eftermiddagen 

 värderingar  ifall  förvandlas 

 musikaliska  häromdagen  riva 

 iväg  bevis  mil 

 berg  mormor  plan 

 sommar  uppgiften  författare 

 omfattar  klubb  färg 

 ekonomiska  lämna  massa 

 överallt  proffs  visserligen 

 uppmärksammade  förhoppningar  summa 

 demokrati  män  förlust 

 kombination  gifta  aktiv 

 inblandade  framträdande  björk 

 fastigheter  dominerar  återkommer 

 javisst  behandlingen  förhållandena 

 behov  uppgörelse  ben 

 varv  fint  kamp 

 rummet  jobbar  exempelvis 

 upprepade  bekymmer  belopp 

 bortom  medlemskap  glömma 

 bekämpa  överens  farbror 

 åtminstone  vända  omvärlden 

 hemmaplan  universitet  bakåt 

 föreställningen  myndigheterna  arbetsmarknaden 

 manus  halvtimme  frivilligt 

 flest  omgivning  universum 
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 huruvida  konservativa  komplicerade 

 programmet  kommersiella  motiv 

 förekommer  blå  ifrån 

 följa  perspektiv  valet 

 leva  blommor  medel 

 absolut  fara  emellertid 

 bedöma  rapport  beträffande 

 forna  berömda  förefaller 

 knapp  föräldrarna  öppnades 

 medverka  återvända  inträffade 

 arbetsgivarna  arbetstillfällen  kommissionen 

 egenskaper  informera  dramatiska 

 konsekvenserna  fånga  grupp 

 gammal  avtal  bestämma 

 grepp  framtiden  uppmärksamhet 

 mår  bilar  nummer 

 förbättra  stoppa  uppenbarligen 

 visas  möter  jämfört 

 magen  upplevelse  besvär 

 utbildning  minne  uppmanar 

 framhåller  effektivare  förändringar 

 byter  fåtal  form 

 framgångsrika  grov  hoppade 

 undervisning  experiment  läppar 

 nämna  effekterna  huvudstaden 

 film  brev  avgjorde 
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Poäng 

Lista 1  Lista 2  Lista 3  

 film 75  brev 75  belopp 75 

 prov 75  proffs 75  form 75 

 varv 75  varm 75  motiv 60 

 bekämpa 64  blommor 64  bestämma 56 

 affär 60  bevis 60  uppmanar 56 

 behov 60  bekymmer 56  begreppet 50 

 uppmärksammade 53  blå 50  ben 50 

 bedöma 50  mormor 50  besvär 50 

 bortom 50  män 50  kamp 50 

 båt 50  uppgiften 50  mil 50 

 morfar 50  medlemskap 45  vit 50 

 mår 50  perspektiv 45  uppmärksamhet 46 

 upprepade 50  upplevelse 45  farbror 42 

 förekommer 45  berömda 42  beträffande 40 

 programmet 45  effektivare 40  grupp 40 

 försvar 42  klubb 40  summa 40 

 grepp 40  timme 40  tempo 40 

 knapp 40  fara 37  färg 37 

 tuffa 40  fint 37  medvetet 37 

 berg 37  fisk 37  plan 37 

 iväg 37  förhoppningar 34  öppnades 37 

 medverka 37  framtiden 33  uppenbarligen 34 

 omfattar 37  halvtimme 33  glömma 33 

 förbättra 33  jobbar 33  läppar 33 

 gammal 33  omgivning 33  nummer 33 

 hemmaplan 33  stoppa 33  omvärlden 33 

 rummet 33  avtal 30  professor 33 

 sommar 33  bilar 30  stämma 33 

 byter 30  effekterna 30  bakåt 30 

 flest 30  fånga 30  björk 30 

 forna 30  fåtal 30  exempelvis 30 

 framhåller 30  försvunnit 30  finna 30 

 följa 30  ifall 30  frivilligt 30 

 magen 30  minne 30  förefaller 30 

 manus 30  möter 30  författare 30 

 smula 30  spela 30  förvandlas 30 
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 visas 30  uppgörelse 30  ifrån 30 

 efterfrågan 27  vända 30  massa 30 

 befolkningen 25  rapport 28  medel 30 

 leva 25  Afrika 25  valet 30 

 framgångsrika 23  framträdande 25  hoppade 28 

 absolut 21  grov 25  jämfört 28 

 nämna 20  nivå 25  medarbetare 27 

 kombination 18  informera 22  riva 25 

 överallt 18  överens 21  eftermiddagen 23 

 arbetsgivarna 15  experiment 20  universum 22 

 javisst 14  gifta 20  förlust 21 

 fastigheter 13  lämna 20  aktiv 20 

 musikaliska 13  kommersiella 16  inträffade 20 

 värderingar 13  konservativa 16  återkommer 20 

 huruvida 12  viktigaste 15  avgjorde 18 

 demokrati 11  föräldrarna 13  kommissionen 16 

 egenskaper 10  arbetstillfällen 12  komplicerade 16 

 ekonomiska 10  behandlingen 12  emellertid 15 

 föreställningen 10  dominerar 11  arbetsmarknaden 13 

 inblandade 10  myndigheterna 11  visserligen 13 

 utbildning 10  återvända 11  förändringar 12 

 åtminstone 10  förhandlingarna 10  förhållandena 11 

 undervisning 8  häromdagen 10  dramatiska 10 

 konsekvenserna 7  universitet 9  huvudstaden 9 

 1940  1949  1977 
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Frekvens 

Lista 1  Lista 2  Lista 3  

 ekonomiska 3718  män 3777  form 3760 

 gammal 3169  spela 3588  ifrån 3484 

 åtminstone 2983  framtiden 2969  visserligen 2492 

 film 2822  lämna 2599  grupp 2227 

 leva 2558  brev 2133  emellertid 2199 

 utbildning 2420  bilar 1965  exempelvis 2145 

 följa 2099  viktigaste 1879  valet 2013 

 behov 2049  universitet 1803  jämfört 1896 

 iväg 1764  nivå 1648  professor 1728 

 rummet 1656  avtal 1597  ben 1490 

 absolut 1556  överens 1483  förändringar 1479 

 programmet 1489  rapport 1415  finna 1415 

 sommar 1363  jobbar 1369  författare 1376 

 visas 1134  fint 1347  medel 1374 

 berg 1071  möter 1306  massa 1333 

 överallt 973  föräldrarna 1211  plan 1233 

 befolkningen 855  blå 1193  nummer 1198 

 grepp 832  stoppa 1085  mil 1167 

 föreställningen 807  timme 1077  vit 1123 

 demokrati 803  vända 1026  arbetsmarknaden 939 

 förekommer 782  myndigheterna 968  bestämma 936 

 förbättra 758  perspektiv 874  kamp 928 

 efterfrågan 753  fara 853  förlust 926 

 omfattar 713  bevis 840  uppmärksamhet 899 

 försvar 696  förhandlingarna 809  uppenbarligen 851 

 magen 640  varm 741  färg 815 

 mår 631  mormor 706  glömma 718 

 inblandade 628  uppgiften 704  medarbetare 716 

 prov 618  minne 692  aktiv 696 

 upprepade 613  fisk 686  motiv 656 

 affär 572  återvända 668  inträffade 630 

 varv 561  blommor 666  huvudstaden 614 

 kombination 554  klubb 619  hoppade 611 

 forna 546  gifta 585  förefaller 610 

 värderingar 529  Afrika 555  eftermiddagen 585 

 arbetsgivarna 526  försvunnit 542  kommissionen 581 
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 undervisning 526  uppgörelse 542  omvärlden 569 

 båt 523  bekymmer 516  tempo 561 

 framhåller 516  berömda 502  stämma 536 

 egenskaper 508  fånga 494  bakåt 510 

 smula 488  medlemskap 491  medvetet 500 

 bortom 487  häromdagen 442  begreppet 479 

 framgångsrika 467  upplevelse 433  belopp 447 

 hemmaplan 458  konservativa 387  farbror 445 

 konsekvenserna 449  dominerar 383  dramatiska 424 

 manus 445  förhoppningar 382  återkommer 419 

 byter 441  effekterna 381  universum 397 

 fastigheter 439  framträdande 375  summa 393 

 huruvida 439  experiment 370  besvär 391 

 musikaliska 402  effektivare 363  beträffande 386 

 bedöma 398  grov 360  frivilligt 372 

 knapp 398  fåtal 357  förvandlas 371 

 bekämpa 389  halvtimme 350  öppnades 352 

 medverka 371  kommersiella 350  avgjorde 347 

 tuffa 366  arbetstillfällen 349  björk 338 

 flest 346  proffs 341  komplicerade 332 

 morfar 345  behandlingen 325  riva 322 

 uppmärksammade 340  informera 325  läppar 321 

 nämna 337  omgivning 323  uppmanar 314 

 javisst 328  ifall 318  förhållandena 308 

 56447  57437  57677 
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Stavelser 

Lista 1 Lista 2 Lista 3 

 konsekvenserna  konservativa  komplicerade 5 

 musikaliska  myndigheterna  medarbetare 5 

 ekonomiska  effektivare  eftermiddagen 5 

 föreställningen  förhandlingarna  förhållandena 5 

 uppmärksammade  universitet  uppenbarligen 5 

 arbetsgivarna  arbetstillfällen  arbetsmarknaden 5 

 undervisning  uppgörelse  universum 4 

 fastigheter  föräldrarna  författare 4 

 egenskaper  effekterna  exempelvis 4 

 huruvida  häromdagen  huvudstaden 4 

 inblandade  informera  inträffade 4 

 kombination  kommersiella  kommissionen 4 

 förekommer  förhoppningar  förefaller 4 

 åtminstone  återvända  återkommer 4 

 framgångsrika  framträdande  förändringar 4 

 befolkningen  behandlingen  beträffande 4 

 värderingar  viktigaste  visserligen 4 

 upprepade  upplevelse  uppmärksamhet 4 

 demokrati  dominerar  dramatiska 4 

 överallt  överens  öppnades 3 

 medverka  medlemskap  medvetet 3 

 absolut  Afrika  avgjorde 3 

 programmet  perspektiv  professor 3 

 utbildning  uppgiften  uppmanar 3 

 bedöma  berömda  begreppet 3 

 förbättra  framtiden  förvandlas 3 

 framhåller  försvunnit  frivilligt 3 

 efterfrågan  experiment  eftersom 3 

 bekämpa  bekymmer  bestämma 3 

 omfattar  omgivning  omvärlden 3 

 hemmaplan  halvtimme  hoppade 3 

 tuffa  timme  tempo 2 

 forna  fåtal  finn 2 

 byter  bilar  bakåt 2 

 rummet  rapport  riva 2 
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 smula  spela  stämma 2 

 sommar  stoppa  summa 2 

 bortom  blommor  belopp 2 

 affär  avtal  aktiv 2 

 behov  bevis  besvär 2 

 visas  vända  valet 2 

 gammal  gifta  glömma 2 

 javisst  jobbar  jämfört 2 

 magen  möter  massa 2 

 leva  lämna  läppar 2 

 manus  minne  medel 2 

 försvar  fara  farbror 2 

 iväg  ifall  ifrån 2 

 följa  fånga  förlust 2 

 nämna  nivå  nummer 2 

 morfar  mormor  motiv 2 

 knapp  klubb  kamp 1 

 grepp  grov  grupp 1 

 brev  båt  björk 1 

 flest  fisk  färg 1 

 mår  män  mil 1 

 prov  proffs  plan 1 

 berg  blå  ben 1 

 varv  varm  vit 1 
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Antal bokstäver 

Lista 1 Lista 2 Lista 3 

 a 51 a 43 a 43 

 b 14 b 13 b 12 

 c 0 c 0 c 1 

 d 11 d 13 d 20 

 e 42 e 49 e 53 

 f 20 f 23 f 21 

 g 17 g 13 g 10 

 h 5 h 6 h 4 

 i 23 i 32 i 23 

 j 2 j 1 j 3 

 k 16 k 11 k 10 

 l 18 l 24 l 22 

 m 34 m 28 m 35 

 n 33 n 36 n 26 

 o 19 o 16 o 14 

 p 14 p 18 p 24 

 q 0 q 0 q 0 

 r 44 r 44 r 46 

 s 23 s 16 s 21 

 t 24 t 26 t 26 

 u 12 u 6 u 11 

 w 0 w 0 w 0 

 v 16 v 19 v 15 

 x 0 x 1 x 1 

 y 1 y 2 y 0 

 z 0 z 0 z 0 

 å 6 å 5 å 4 

 ä 8 ä 8 ä 11 

 ö 7 ö 8 ö 10 
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Bilaga D Enkäter experimentet 

Deltagare:   Lista:  Ljud:  

Kön: 

Ålder:  

 

Nedan följer några frågor om hur du upplevde den här delen av experimentet. Var vänlig sätt 

ett kryss på linjen.  

 

1. Hur upplevde du ljudförhållandet? 

 

|________________________________________________|  

              Nästan            Inte alls 

              outhärdligt            störande 

  

2. Vad med ljudförhållandet gjorde att du upplevde det som du gjorde? 

 

 

 

3. Hur upplevde du att ljudförhållandet påverkade din prestation? 

 

|________________________________________________| 

          Väldigt negativt                        väldigt positivt 
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4. På vilket sätt påverkade ljudförhållandet din prestation? 

 

 

5. Hur bra tycker du att du presterade? 

 

|________________________________________________| 

          Väldigt dåligt     väldigt bra 

 

6. Hur ansträngande var det att uppnå den prestationen? 

 

       |________________________________________________| 

    Väldigt påfrestande    Inte alls påfrestande 

 

7. Använde du dig av någon strategi för att se vad som sades? 
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Deltagare:   Lista:  Ljud:  

 

Kön: 

Ålder:  

 

Nedan följer några frågor om hur du upplevde den här delen av experimentet. Var vänlig sätt 

ett kryss på linjen.  

 

1. Hur bra tycker du att du presterade? 

 

|________________________________________________| 

   Väldigt dåligt                 väldigt bra 

 

 

2. Hur ansträngande var det att uppnå den prestationen? 

  

|________________________________________________| 

 Väldigt påfrestande              Inte alls påfrestande 

 

3. Använde du dig av någon strategi för att se vad som sades? 

 

 

 


