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Abstract 

 

Variations in pitch, called frequency glides, are part of a language’s prosody. These glides 

contain both linguistic and emotional information. The ability to detect differences in frequencies 

is called frequency discrimination. Since this ability can be negatively affected by a 

sensorineural hearing loss, it could also affect the perception of prosody. The aims of this study 

were to investigate a potential correlation between the perception of frequency glides and the 

perception of prosody and if there is a difference in these abilities in people with normal hearing 

and people with hearing loss. The study involved two groups, one including eleven participants 

with normal hearing, the other one including eight participants with hearing loss. Six tests were 

used investigate the perception of speech in noise, frequency glide in a-sounds and words, word 

accent, and emotional prosody. The participants also filled out a survey regarding their 

experience of hearing and perception of emotional prosody. The results showed that the 

participants with normal hearing performed better than the participants with hearing loss on all 

tests, with a statistical significance between the two groups in five out of six tests. There was a 

correlation between the perception of frequency glides and emotional prosody, especially 

regarding the ability of frequency discrimination within words. However, the ability to perceive 

emotional prosody had a stronger correlation with the degree of hearing loss. A reduced ability to 

perceive emotional prosody increases the risk of misunderstandings during verbal 

communication. Further studies are needed to ensure the results.   
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Sammanfattning 

 

Prosodi utgörs bland annat av variationer i tonhöjd, så kallade tonglidningar. Dessa tonglidningar 

förmedlar såväl språkligt som emotionellt innehåll i talet. Förmågan att uppfatta skillnader i 

tonhöjd kallas frekvensdiskriminering. Eftersom denna förmåga kan påverkas negativt av en 

sensorineural hörselskada är det tänkbart att hörselskadan även kan påverka perceptionen av 

prosodi. Syftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan perception av 

tonglidningar och perception av prosodi samt om det finns en skillnad i dessa förmågor hos 

normalhörande respektive personer med en hörselnedsättning. I studien ingick två grupper, en 

inkluderade elva deltagare med normal hörsel och den andra åtta deltagare med en 

hörselnedsättning. Deltagarna fick genomföra sex test som undersökte perception av tal i brus, 

tonglidning i a-ljud respektive ord, ordaccent samt emotionell prosodi. De fick även fylla i en 

enkät om hur de upplevde sin hörsel och perception av emotionell prosodi. Normalhörande 

presterade bättre på samtliga test och det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan 

grupperna för fem av sex test. Resultatet visade att det fanns ett samband mellan tonglidning och 

emotionell prosodi framför allt när det gäller tonglidning i ord. Detta indikerar att personer med 

en nedsatt frekvensdiskrimineringsförmåga också har en nedsatt förmåga att uppfatta emotionella 

nyanser i tal. Sambandet mellan förmågan att uppfatta emotionell prosodi och grad av 

hörselnedsättning var dock starkare. Med en nedsatt förmåga att uppfatta emotionell prosodi ökar 

risken för missförstånd vid verbal kommunikation. Vidare studier behövs dock för att säkerställa 

resultaten. 

 

Nyckelord: perception, prosodi, tonglidning, ordaccent, emotionell prosodi, hörselnedsättning  
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Bakgrund 

 

Inledning 

Det är vanligt att personer med sensorineurala hörselnedsättningar upplever att förmågan att 

uppfatta talat språk är försämrad. Svårigheter med att urskilja en talsignal från bakgrundsbrus är 

ofta en del av besvären, men det är bara en av flera aspekter av hörselperceptionen som kan 

påverkas (Moore, 1996). Även om talsignalen är över hörtröskelnivån och tillräckligt hög för att 

urskilja från ett brus kan svårigheter med frekvensdiskriminering göra talsignalen mer 

svårförståelig (Moore, 2007). 

 

Frekvensdiskriminering definieras som förmågan att uppfatta förändring i frekvens över tid 

(Moore, 2007). Denna förmåga är viktig i talkommunikation för att få en korrekt uppfattning om 

det prosodiska innehållet. När en talare alternerar grundtonsfrekvensen i sin röst skapas 

språkmelodi, som är en del av prosodi. Särskilt tonglidningarna i dessa alterneringar är viktiga för 

hörselperceptionen och påverkar därmed uppfattningen av prosodi (Bruce, 2010).  

 

Ljud och hörsel 

För att ljud ska kunna uppstå krävs ett medium innehållandes partiklar, ett sådant medium är 

luften. I normala fall råder ett jämnt tryck bland luftmolekylerna men om det rubbas börjar dessa 

partiklar röra sig och en tryckvåg uppstår. Ljud består alltså av tryckskillnader i luften, som kan 

beskrivas som vågor. Om vågorna är täta, det vill säga att det får plats många vågor per tidsenhet, 

har ljudet en hög frekvens. Är de däremot glesa har ljudet en låg frekvens (Engstrand, 2004). 

Frekvens anges i Hertz (Hz) och människan kan uppfatta ljud mellan 20 och 20 000 Hz 

(Lindblad, 1992). Högfrekventa ljud uppfattas ofta som att de har en hög tonhöjd och 

lågfrekventa som att de har en låg tonhöjd. Begreppen är dock inte helt motsvarande eftersom 

uppfattningen av tonhöjd även påverkas av ljudets amplitud och antal övertoner (Krokstad & 

Laukli, 2007). 

 

Mänskliga röster skapar komplexa ljudvågor som dels består av en grundton, dels av flera 
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övertoner. Det är framför allt grundtonen som avgör vilken tonhöjd vi uppfattar att en person har 

när hon eller han talar. Därför brukar man prata om grundtonsfrekvens (F0) när man pratar om 

det melodiska mönster en person använder sig av när hon/han talar (Engstrand, 2004).  

 

Örat kan anatomiskt delas in i tre olika delar - ytterörat, mellanörat och innerörat. Ytterörat utgörs 

av den synliga delen (öronmusslan) och hörselgången, mellanörat av trumhinnan, hörselbenen 

och örontrumpeten och innerörat av hörsel- och balansorganen (cochlean, båggångarna och 

otoliterna). Öronmusslan modifierar de inkommande ljudvågorna, särskilt i högre frekvenser. 

Ljudet transmitteras från öronmusslan, via hörselgången, till trumhinnan, som sätts i vibration. 

Vibrationerna leds sedan vidare genom hörselbenen, som fäster till det ovala fönstret på cochlean 

(Moore, 2012).  

 

Cochlean är ett spiralformat organ som innehåller två labyrintliknande system - benlabyrinten 

och hinnlabyrinten. Hinnlabyrinten består av två membran, Reissners membran och 

basilarmembranet, som delar cochlean på längden. Membranen fäster i ena änden vid ovala 

fönstret och i andra änden i cochleans spets, som alltså hamnar i mitten av det spiralformade 

organet (Moore, 2012). I cochlean finns hårceller, omgivna av en vätska (Lidén & Bredberg, 

1985). Dessa hårceller är kopplade till hörselnerven (nervus cochlearis, kranialnerv VIII) (Borg 

& Lidén, 1985). När basilarmembranet sätts i vibration får detta även vätskan att röra på sig och 

till följd av detta böjs hårcellerna (Moore, 2012). Den mekaniska rörelsen översätts till en 

nervsignal som leder vidare till hjärnstammen och auditiva cortex i temporalloben, där ljudet 

tolkas (Borg & Lidén, 1985). 

 

 Hörselskador. En hörselnedsättning kan bland annat orsakas av ledningshinder eller en 

sensorineural hörselskada. Ett ledningshinder innebär att något hindrar ljudet från att nå 

innerörat. Det kan handla om till exempel en vaxpropp eller främmande kropp i hörselgången, 

otosalpingiter (öroninflammationer) eller avbrott i hörselbenskedjan. Ledningshinder orsakar 

oftast inte någon förvanskning av ljudet. En sensorineural hörselskada innebär antingen att 

innerörats eller hörselnervens funktion är nedsatt. Sensorineurala hörselskador kan vara ärftliga 

eller orsakas av exempelvis infektioner, tumörer eller buller. Åldersrelaterad hörselnedsättning är 
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av sensorineural typ. Sensorineural hörselnedsättning som är åldersrelaterad eller orsakats av 

buller påverkar främst förmågan att uppfatta högfrekventa toner (Lidén, 1985).  

 

Prosodi 

Med hjälp av prosodin får det talade språket en struktur. Utöver språkliga funktioner kan 

prosodin även signalera kommunikativa delar som turreglering i samtalet, känslor och attityder. 

Prosodi kan definieras på olika sätt. Det kan ses som en av tre huvudgrupper inom 

ljudegenskaperna hos ett språk, där de andra två grupperna är konsonanter och vokaler. I ett annat 

synsätt är vokaler och konsonanter segment och prosodin ett fenomen som sträcker sig över ett 

eller flera segment. Prosodin kallas därför, utifrån denna ståndpunkt, suprasegmentell. Tre viktiga 

delar inom prosodin är språkets rytm, melodi och dynamik. Dessa perceptuella parametrar 

motsvaras av duration, grundtonsfrekvens (F0) och intensitet inom akustik (Bruce, 2012). Genom 

att öka längden och/eller styrkan samt höja tonhöjden kan en viss del i yttrandet betonas. Ett 

yttrande består av både betonade och obetonade stavelser, skillnaden som uppstår dem emellan 

kallas rytm (Bruce, 2010). Vid tal förändras röstens F0 och därmed den uppfattade tonhöjden 

ständigt. Dessa variationer utgör melodin i talet. Förändringen sker inom ett visst 

frekvensintervall som är olika stort beroende på känsloläge och engagemang (Lindblad, 1992). 

En individs känsloläge påverkar andningen, fonationen och artikulationen, vilket i sin tur till viss 

del påverkar den akustiska signalen (Banse & Scherer, 1996). Exempelvis skiljer sig 

grundtonsfrekvensens nivå, omfång, kontur och amplitud åt beroende på vad talaren har för 

känslomässigt tillstånd (Banse & Scherer, 1996).  

 

Språkmelodi, eller intonation, karakteriseras av stigande och/eller fallande tonglidningar. 

Hörselperception fokuserar på tonförändringen och det är därför troligt att själva tonglidningarna 

är viktigare än de toppar och dalar i frekvens som kan synliggöras i en akustisk analys. Skillnad i 

melodin skapas också av timing, när upp- eller nedgången sker, även omfånget på 

tonförändringen är viktig. Talet låter generellt mer livligt om tonomfånget är större, till exempel 

använder en person som är engagerad ett större omfång än en person som är neutral (Bruce, 

2010).  
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Ordaccent är ett betydelseskiljande prosodiskt element. Det finns två ordaccenter i det svenska 

språket, dessa kallas accent 1 och accent 2, alternativt akut och grav accent (Bruce, 2010). Om ett 

ord har accent 1 eller 2 bestäms till stor del av dess morfologi. Enstaviga ord har utan undantag 

accent 1. Även lexikaliserade sammansättningar, som exempelvis tisdag ([tí:sdɑːg]), har oftast 

accent 1. Detsamma gäller avledda ord med obetonade prefix som för- och be-, oberoende av 

vilken accent stammen har (som i förändra, [føːɾǽndɾa]). Accent 1 används även i ord som 

avslutas med de obetonade suffixen -isk och -is (till exempel kompis [kɔ́mpɪs]) samt ord med 

betonade suffix (informant [ɪnfɔɾmánt], planera [plané:ra]). Accent 1 kännetecknas av en F0-topp 

ungefär i mitten av ordet. F0-konturen är i början av ordet relativt låg och stiger sedan fram till 

och med slutet av den första vokalen. Under andra vokalen går konturen ned igen. Accent 2 

förutsätter ett ord med två eller fler stavelser med betoning på första stavelsen. Bortsett från 

lexikala sammansättningar har sammansättningar nästintill alltid accent 2 (som i skrivbord 

[skɾì:vbú:ɖ]). Formella sammansättningar, alltså ord som betonas likadant som sammansättningar 

men som morfologiskt sett är enkla, har även de accent 2 (som i frikativa [fɾɪ̀katí:va]). Detsamma 

gäller ord med betonade prefix eller suffix som sam- och av- respektive -het och -bar (avtal 

[ɑ̀:vtɑ́:l] respektive färdighet [fæ̀ːɖɪghé:t]). Även somliga obetonade suffix, som -ing, -ig, -ling, 

och -lig, ger accent 2 (lurig [lʉ̀:ɾɪ́g], älskling [æ̀:lsklɪ́ŋ]). Accent 2 har en tvåtoppig F0-kontur. F0 

stiger fram till och med början av den första vokalen och sjunker tillbaka under samma fonem. 

Därefter stiger den igen under den andra vokalen (Engstrand, 2004).  

 

Ett språk eller en dialekt får ett säreget uttryck med hjälp av prosodins rytm och melodi. När det 

gäller uttal är de svenska dialekterna framför allt indelade efter skillnader i språkmelodi och det 

är delvis med hjälp av den vi kan avgöra vilken region en person kommer ifrån. Fonetiska 

skillnader i dialekter kommer till uttryck exempelvis i ordaccenter (Bruce, 2010). I många 

dialekter i Dalarna, i Sydsverige och på Gotland har accent 2 enbart en topp på F0-kurvan och 

liknar således accent 1 för en naiv lyssnare. I några enstaka dialekter finns ingen distinktion 

mellan accent 1 och 2 (Engstrand, 2004).  
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Auditiv perception 

 

 Tonhöjd. Som tidigare nämnt innebär frekvensdiskriminering förmågan att uppfatta 

förändring i frekvens över tid (Moore, 2007). Det finns framför allt två teorier om perception av 

tonhöjd. Den ena teorin, “the place theory” handlar om att olika delar av basilarmembranet 

vibrerar olika mycket till följd av ljudimpulsen. Den del av basilarmembranet som är närmast det 

ovala fönstret är smalt och stelt och det blir bredare och mjukare i andra änden. Detta medför att 

olika frekvenser triggar vibrationer i olika delar av membranet (Borg & Lidén, 1985). Beroende 

på vart basilarmembranet vibrerar mest uppfattas olika tonhöjder eftersom signalen förs vidare av 

olika neuroner. Den andra teorin, “the temporal theory”, menar att olika tonhöjder uppfattas på 

grund av att nervimpulserna har olika temporala mönster (Moore, 2007).  

 

  Emotionsperception. Både auditiva och visuella signaler används i perceptionen av en 

talares emotionella status.  I en jämförelse mellan auditiva och visuella signaler var perceptionen 

av emotioner bättre med hjälp av de visuella signalerna (Most & Aviner, 2009).  

 

I en studie av Banse och Scherer (1996) där normalhörande individer fick lyssna på skådespelare 

som skildrar olika känslotillstånd, visade resultatet att man kan förvänta sig en korrekt 

identifiering av emotionerna på cirka 50 %. Det känslotillstånd som var lättast att identifiera var 

ilska med 78 % korrekta svar, leda med 76 % och intresse med 75 % (Banse och Scherer, 1996). 

 

Ilska karaktäriseras av en ökning i talarens medel-F0 och medelenergi. Vissa studier tyder även 

på en ökning av variationen av F0, området för F0, en ökning av högfrekvent energi och 

nedåtgående F0-konturer. Artikulationshastigheten ökar vanligtvis. Glädje ger ofta en ökning av 

medel-F0, medelenergi samt område för och variation av F0. Det finns lite evidens för ökning av 

högfrekvent energi och artikulationshastighet (Banse & Scherer, 1996). Nakata, Trehub och 

Yukihiko (2011) menar att de största skillnaderna mellan ilska och glädje är av tonal karaktär. 

Enligt Cheang och Pell (2008) är en minskning av F0:s medelvärde det mest karaktäriserande hos 

en talare med ett ironiskt uttryck. I en studie av Bryant (2010) undersöktes ironiskt tal i 
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vardagliga situationer. Där visades att talarna inte varierade de akustiska parametrarna i sitt 

ironiska tal oftare än i det känsloneutrala. Däremot upptäckte man att variationerna i tonhöjd som 

talarna gjorde var större än i känsloneutralt tal. Talarna hade även ett långsammare taltempo då 

de lät ironiska (Bryant, 2010). Ironi upplever somliga som svårtolkat. Detta kan bland annat bero 

på att tolkningen av ironi kräver förmåga till metarepresentation (Colston & Gibbs, 2002). 

 

  Hörselskadors påverkan. Personer med en sensorineural hörselskada har ofta svårare 

att uppfatta både talsignaler och icke-verbala emotionella signaler. Detta orsakas bland annat av 

att frekvensdiskrimineringsförmågan påverkas (Most & Aviner, 2009). Skillnaden mellan två 

frekvenser måste då vara större för att uppfattas (Arlinger, 2007). Problem med 

frekvensdiskrimineringen kan bland annat orsakas av att toner som kodas på en yta av 

basilarmembranet, vars hårceller inte längre är i funktion, uppfattas som brusiga och förvrängda 

(Moore, 2007). En nedsättning av frekvensdiskriminering påverkar uppfattningen av intonation 

(Moore, 1996) och är även mycket viktigt för att få en god uppfattning av vokalljud (Ryugo & 

Limb, 2000). 

 

I en studie av Most och Aviner (2009) undersöktes förmågan att identifiera känslolägen auditivt, 

visuellt och audiovisuellt hos barn och ungdomar i åldrarna 10-17 år. I studien jämfördes 

resultaten från en grupp normalhörande med en grupp personer med hörselnedsättning som 

använde hörapparat. Gruppen med normalhörande presterade bättre än gruppen med 

hörselnedsättning gällande auditiv perception. Det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan 

grupperna i resultaten för glädje, ledsamhet, ilska och avsky. Förmågan att uppfatta känslolägen 

visuellt och audiovisuellt skiljde sig inte mellan grupperna. Most och Aviner menar därför att 

personer med hörselnedsättning förmodas uppfatta känslolägen bättre när de både hör och ser 

talaren. Det finns dock samtalssituationer då den visuella informationen är begränsad eller 

obefintlig. Exempel på dessa situationer är vid bilkörning, telefonsamtal eller när det är mörkt 

(Most & Aviner, 2009).  

 

Frekvensdiskrimineringen av både sinustoner och komplexa toner är sämre hos personer med 

sensorineural hörselnedsättning än hos normalhörande, oavsett ålder. Somliga äldre individer kan 
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dock ha tydliga nedsättningar i frekvensdiskrimineringsförmågan trots normala hörtrösklar 

(Moore & Peters, 1992).  

I en studie av Mitchell (2007) jämfördes perceptionsförmågan av emotionell prosodi mellan en 

grupp med unga vuxna och en grupp med äldre individer. De känslolägen som undersöktes var 

glad och ledsen. Resultatet indikerade att individerna i den äldre gruppen hade svårare att avkoda 

emotionell prosodi jämfört med den yngre gruppen. Resultaten tyder också på att nedsättningen 

av perception av emotionell prosodi är primär och inte kan förklaras av åldersrelaterade 

nedsättningar av kognition eller perception (Mitchell, 2007). 

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan perception av 

tonglidningar och perception av prosodi samt om det finns en skillnad i dessa förmågor hos 

normalhörande respektive personer med en hörselnedsättning 

 

Frågeställningar  

 Finns en relation mellan perception av prosodi och perception av tonglidning? 

 Skiljer sig perception av prosodi och perception av tonglidning mellan normalhörande 

personer och personer med hörselnedsättning? 

 

Metod 
 

I studien ingick 19 personer fördelade i 2 grupper, en grupp med normalhörande (NH-gruppen) 

och en grupp med personer med en sensorineural hörselskada (HN-gruppen). 
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Urval 

Deltagarna i NH-gruppen rekryterades genom ett bekvämlighetsurval och består av personer i 

författarnas närhet. Deltagarna i HN-gruppen inbjöds att vara med i studien i samband med besök 

på hörselmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping.  

 

Inklusionskriterier 

Deltagarna i NH-gruppen skulle ha normal hörsel, vilket i denna studie definierades som en 

hörtröskel på upp till 20 dB hearing level (HL) på sju av nio frekvenser. Det var tillåtet att ha en 

hörtröskel på upp till 30 dB HL på två frekvenser. Inklusionskriterier för HN-gruppen var mild 

till måttlig hörselnedsättning. För båda grupper var ett inklusionskriterie att deltagarna skulle 

klara att genomföra de olika deltesten. Detta utvärderades av författarna under testningens gång. 

Två deltagare ur NH-gruppen uteslöts på grund av för höga hörtröskelnivåer. En deltagare ur HN-

gruppen exkluderades på grund av att hon eller han inte klarade att genomföra alla deltesten. 

Efter exkluderingen ingick 19 deltagare i studien.  

 

Grupper 

I NH-gruppen ingick 11 deltagare i åldrarna 21 till 29 år (medelålder 24 år), 8 kvinnor och 3 män. 

De normalhörandes hörstatus verifierades med ett automatiskt hörtröskeltest som utfördes med 

hjälp av Interacoustics audiometer AC40. I HN-gruppen ingick 8 deltagare i åldrarna 54 till 78 år 

(medelålder 70 år), 3 kvinnor och 5 män. Deltagarna med hörselnedsättning ombads ta med sig 

audiogram från sin audionom. Fem av deltagarna hade ett audiogram från samma dag, två 

personer hade gjort audiogrammet en månad före studien och en deltagare tre månader före 

studien. Deras hörselstatus visas i figur 1. Hörtrösklarna testades på nio frekvenser för båda 

grupperna: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 och 8000 Hz. 
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Figur 1. Medelvärden samt högsta och lägsta förekommande värde för hörtrösklar hos 

hörselnedsättningsgruppen. Figuren till vänster visar värden för vänster öra och figuren till 

höger visar värden för höger öra. 

 

Undersökningsmaterial 

 

   Hearing in noise test (HINT) En svensk version av HINT användes för att mäta 

gränsvärden för taluppfattning i brus. Det består av 250 meningar inspelade av en kvinnlig talare. 

Deltagarna fick först höra tio av dessa som övning. Själva testet består av 20 meningar. 

Meningarna spelas upp i ett brus och deltagarens uppgift är att upprepa det hon/han hörde. Ett 

svar räknas som rätt när hela meningen återges korrekt. Vid rätt svar höjs brusets styrka i 

förhållande till frasen, vid fel svar sänks brusets styrka. Resultatet redovisas som ett medelvärde 

av hur stark talsignalen behöver vara i relation till bruset för att deltagaren ska uppfatta det som 

sägs. Det genomsnittliga resultatet för normalhörande är -3 dB (Hällgren, Larsby & Arlinger, 

2006).  

 

  Frequency glide discrimination test (FGD) Testet är utvecklat vid enheten för 

teknisk audiologi vid Linköpings Universitet och mäter hur stor en tonglidning behöver vara för 

att deltagaren ska uppfatta den. Deltagaren fick höra två toner med syntetiserade “a-ljud”. Den 

första tonen har en konstant grundtonsfrekvens på 130,5 Hz. Detta för att matcha medelvärdet av 

grundtonsfrekvenserna i orden som används i Speech Frequency Glide Test (se nedan). Den 

andra tonen har en tonglidning som antingen slutar på en högre eller lägre ton. Deltagarens 

uppgift är att uppge om tonen gick uppåt eller nedåt genom att trycka på en av två knappar. 
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Deltagaren måste välja ett av de två svarsalternativen och får ingen feedback på sitt svar. I testet 

ger två korrekta svar en mindre skillnad i frekvens medan ett icke korrekt svar resulterar i en 

större frekvensskillnad. De första 10 ljudparen är övning och räknas inte till resultatet. Från och 

med det första felsvaret börjar data samlas in och totalt sparas 30 svar. Resultatet anges i hur stor 

procentuell frekvensförändring mot grundtonsfrekvensen som behövs för att deltagaren ska 

kunna identifiera om tonglidningen gick uppåt eller nedåt.   

 

 Speech frequency glide discrimination test (SFGD) SFGD är utvecklat vid enheten 

för teknisk audiologi vid Linköpings Universitet och är likadant utformat som FGD fast med 

fonemiskt balanserade, enstaviga ord istället för “a”-ljud. Orden är hämtade ur ”Swedish word 

material for speech audiometry and articulation tests” (Lidén & Fant, 1954). Ordens 

grundtonsfrekvens alternerades i programmet Steinberg Nuendo 4.3.0 så att vokalljudet antingen 

fick en tonglidning nedåt eller uppåt. Deltagarens uppgift är att uppge om tonen gick uppåt eller 

nedåt genom att trycka på en av två knappar. Tonglidningen inträffar under vokalljudet i ordet. 

Nedåt sker tonglidningen i halva tonsteg (4, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.75, 0.5 och 0.25 semitoner) 

och tonglidning uppåt sker med samma procentuella andel av frekvensförändringen. Den 

genomsnittliga grundtonsfrekvensen i de icke-alternerade orden är 130,5 Hz. De första 10 

ljudparen är övning och räknas inte till resultatet. Data samlades in från och med det första 

felsvaret och totalt sparades 30 svar. Resultatet anges i hur stor procentuell frekvensförändring 

mot grundtonsfrekvensen som behövs för att deltagaren ska kunna identifiera om tonglidningen 

gick uppåt eller nedåt.  

 

 Word accent discrimination test (WADT) Deltagaren får höra två ord med antingen 

samma eller olika ordaccent. Orden är minimala par där ordaccenten är betydelseskiljande. 

Deltagarens uppgift är att uppge om orden är samma eller olika genom att trycka på en av två 

knappar. Deltagaren får lyssna på åtta ordpar och får två sekunder på sig att svara för varje ord. 

Orden som ingår i testet är anden [ándɛn], [àndɛ́n], buren [bʉ́ːɾɛn], [bʉ̀ːɾɛ́n], stegen [stéːɡɛn], 

[stèːɡɛ́n], backen [bákːɛn], [bàkːɛ́n], radar [ɾɑ́:daɾ], [ɾɑ̀ːdáɾ], tomten [tɔ́mtɛn], [tɔ̀mtɛ́n], Oskar 

[ɔ́skaɾ], åskar [ɔ̀skáɾ], biten [bíːtɛn], [bìːtɛ́n] (Samuelsson, Scocco & Nettelbladt, 2003). Rätt svar 
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ger ett poäng och fel svar ger noll. Resultatet anges som ett medelvärde av poängen. 

 

 Word accent test (WAT) Två bilder visas upp på skärmen samtidigt som deltagaren får 

höra ett ord. Deltagarens uppgift är att uppge vilken bild som passar till ordet genom att trycka på 

en av två knappar. Bilderna illustrerar minimala par där ordaccent är betydelseskiljande. 

Deltagaren får lyssna på 10 ord och får 3 sekunder på sig att svara för varje bildpar. Orden som 

ingår i testet är backen [bákːɛn], [bàkːɛ́n], biten [bíːtɛn], [bìːtɛ́n], tomten [tɔ́mtɛn], [tɔ̀mtɛ́n], 

stegen [stéːɡɛn], [stèːɡɛ́n], Oskar [ɔ́skaɾ], åskar [ɔ̀skáɾ] (Samuelsson et al., 2003). Rätt svar ger 

ett poäng och fel svar ger noll. Resultatet anges som ett medelvärde av poängen. 

 

 Emotionell prosodi (EP) Testet består av 20 ljudfiler med meningar upplästa med 

olika känslotillstånd. Meningarna är hämtade ur ett större material (Palmer, 2013)- inspelade av 

sju amatörskådespelare, tre kvinnor och fyra män, som skildrar känslotillstånden glad, arg, 

ironisk och allvarlig. Urvalet av meningar gjordes i första hand utifrån hur tydligt känsloläget var 

men det eftersträvades också att få en spridning på talare samt till viss del att de olika meningarna 

skulle förekomma lika ofta. Meningarna som lästes upp var: ”du kan säkert klara det”, ”den här 

konserten är toppen”, ”bra att du hjälper till”, ”den här kakan var läcker” samt ”vilken 

underbar tårta”. Deltagarna fick lyssna på meningarna och ringa in på ett formulär vilket 

känsloläge de tyckte passade bäst. De uppmanades att enbart lyssna på tonläget och inte lägga 

någon vikt vid det semantiska innehållet. Rätt svar ger ett poäng och fel svar ger noll. Resultatet 

anges som summan av poängen.  

 

 Enkät Enkäten (bilaga 1) syftar främst till att undersöka deltagarens subjektiva upplevelse 

av hur hon/han uppfattar känslolägen och prosodi i tal. Två frågor tar upp andra aspekter kring 

hur deltagarnas hörselnedsättning påverkar dem i vardagen. Enkäten består av nio 

alternativfrågor där fråga 1 och 4-9 handlar om känsloläge och fråga 2-3 om andra aspekter av 

hörsel. Deltagaren fick ringa in det alternativ som hon/han tyckte passade bäst: alltid, ofta, 

ibland, sällan, aldrig eller vet ej. Svarsalternativen räknades i analysen om till poäng där alltid 
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ger 1 poäng, ofta 2 poäng, ibland 3 poäng, sällan 4 poäng och aldrig 5 poäng. 

 

Testförfarande  

Deltagarna började med att fylla i enkäten. Därefter gjorde deltagarna i NH-gruppen en 

hörseltestning. Testen utfördes sedan i följande ordning; HINT, FGD, SFGD, WADT, WAT och 

slutligen EP. Ljudet i testen spelades upp i ett par hörlurar. Alla deltagare i HN-gruppen 

genomförde testen utan hörapparat. Instruktioner gavs muntligen för samtliga test. För FGD, 

SFGD, WADT, WAT fanns även skriftliga instruktioner tillgängliga. Testningen tog cirka 30 

minuter per deltagare.  

 

Statistisk analys  

Signifikansnivåer mellan HN- och NH-gruppen beräknades med t-test. För att analysera 

korrelationen mellan de parametriska testen (HINT, FGD, SFGD, WADT, WAT och EP) 

användes Pearsons korrelation (r). Enkätresulatet tolkades som icke-parametriskt och 

korrelationer med detta beräknas därför med Spearmans rho (rs). I analysen är signifikansnivån 

satt till p<.05. 

 

Etiska överväganden 

Deltagarna informerades i ett samtyckesbrev om vad studien innebar. Där informerades även om 

att deras deltagande skulle avidentifieras, att studien kommer publiceras, samt att de får avbryta 

sitt deltagande när som helst under studien utan att uppge orsak.  

 

Resultat 

 

Hearing in noise test (HINT) 

Medelvärde för NH-gruppen var -3,9 dB (Standard Deviation 0,6) och för HN-gruppen 2,6 dB 

(SD 5,4). Det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan HN-gruppen och NH-gruppen 
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(t(7.12)=-3.40, p=.011, r=0.79). 

 

Frekvensglidning (FGD, SFGD) 

Medelvärden för frekvensglidning med ton (Frequency glide discrimination test, FGD) respektive 

ord (Speech frequency glide discrimination test, SFGD) visas i figur 2. Medelvärdet för FGD var 

för NH-gruppen 1,5 % förändring av grundtonsfrekvensen (SD 1,4) och för HN-gruppen 5,6 % 

(SD 3,5). Skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikant (t(17)=-3.51, p=.003, r=.65). 

Medelvärdet för SFGD var för NH-gruppen 11,1 % förändring av grundtonsfrekvensen (SD 3,7) 

och för HN-gruppen 17,5 % (SD 2,2). Även här var skillnaden statistiskt signifikant (t(17)=-4.38, 

p<.001, r=.73). 

 

Figur 2.  Medelvärden och standardavvikelser för normalhörandegruppens (NH) respektive 

hörselnedsättningsgruppens (HN) resultat på Frequency glide discrimination test (FGD) och 

Speech frequency glide discrimination test (SFGD).  

 

Ordaccent (WADT, WAT) 

Figur 3 visar medelvärdet för Word accent discrimination test (WADT) och Word accent test 

(WAT) i NH- respektive HN-gruppen.  

 

För WADT, diskriminering av ord med olika ordaccent, var medelvärdets högsta möjliga värde 1. 

Medelvärdet för andel korrekta svar för NH-gruppen var 97 % (SD 8 %) och för HN-gruppen  
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77 % (SD 22 %). Skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikant (t(17)=2.84, p=.011, 

r=.57).  

 

För WAT, där ett ord kopplas till en bild, var maxresultatet 1. Medelvärdet för andel korrekta 

svar för NH-gruppen var 96 % (SD 7 %) och för HN-gruppen 85 % (SD 14 %). Skillnaden 

mellan grupperna är inte statistiskt signifikant (t(9.33)=2.11, p=.063, r=.57). 

 

Figur 3. Medelvärden i procent och standardavvikelser för normalhörandegruppens (NH) 

respektive hörselnedsättningsgruppens (HN) resultat på Word accent discrimination test (WADT) 

och Word accent test (WAT). 

 

Emotionell prosodi (EP)  

Deltagarna fick lyssna på 20 meningar. Resultatet för respektive grupp presenteras i figur 4. NH-

gruppens medelvärde är 14,55 poäng (SD 1,04) och HN-gruppens 9,75 poäng (SD 3,62). 

Skillnaden mellan grupperna är statistiskt signifikant (t(7.84)=3.64, p=.007, r=.79).  
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Figur 4. Medelvärden och standardavvikelser för normalhörandegruppens (NH) respektive 

hörselnedsättningsgruppens (HN) resultat på testet för Emotionell prosodi (EP). 

 

I EP skildras fyra olika känslotillstånd. Felmatrisen nedan, figur 5, visar hur deltagarnas svar är 

fördelade på de olika svarsalternativen. På en rät linje från figurens övre vänstra hörn ner till det 

nedre högra ser man svarsfrekvensen för de förväntade svaren, alltså i hur stor utsträckning 

deltagarna exempelvis svarat allvarlig när allvarlig varit det förväntade svaret. I varje kolumn 

visas i hur stor utsträckning deltagarna har angett något av de andra alternativen istället för det 

förväntade svaret. I NH-gruppen har alla de förväntade svaren genomgående högst svarsfrekvens. 

HN-gruppen har högst svarsfrekvens på de förväntade svaren på tre av fyra känslotillstånd. I båda 

grupperna var ironi det känslotillstånd som var svårast att identifiera med 45,5 % korrekta svar i 

NH-gruppen och 35,0 % i HN-gruppen. När deltagarna i HN-gruppen fick lyssna på en talare 

med ironiskt känslotillstånd angav de 35,0 % av gångerna att talaren lät ironisk och 37,5 % av 

gångerna att talaren lät glad. Högst andel korrekta svar var för båda grupperna känslotillståndet 

glad med 98,2 % korrekta svar i NH-gruppen och 85,0 % i HN-gruppen. 
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Figur 5.  Felmatris över svarsfrekvenserna för respektive svarsalternativ på Emotionell prosodi 

(EP) för normalhörandegruppen (NH) respektive hörselnedsättningsgruppen (HN).  

 

Meningarna har spelats in av sju talare, tre kvinnor och fyra män. Totalt identifierade deltagarna 

rätt känsla på 62,6 % av meningarna. I tabell 1 visas andelen korrekta svar för de olika talarna. 

Talare 5 hade högst andel korrekta svar (89,5 %) och talare 6 hade lägst andel korrekta svar (52,6 

%).  

Tabell 1.  Fördelning av kön samt andel korrekta svar för respektive talare i Emotionell prosodi 

(EP). 

 

 

Enkät  

Enkätens 9 frågor är konstruerade så att de ger höga poäng vid små besvär och låga poäng vid 

stora besvär, med undantag för fråga ett. Eftersom fråga ett har ett omvänt perspektiv jämfört 

med resterande frågor har poängen för denna fråga inverterats. I figur 6 visas medelvärdet för 

svaren på respektive fråga för de båda grupperna. 

Allvarlig 80,0% 0,0% 9,1% 14,5% Allvarlig 45,0% 5,0% 32,5% 25,0%

Glad 3,6% 98,2% 0,0% 23,6% Glad 30,0% 85,0% 17,5% 37,5%

Arg 1,8% 0,0% 67,3% 16,4% Arg 2,5% 2,5% 35,0% 2,5%

Ironisk 14,5% 1,8% 23,6% 45,5% Ironisk 22,5% 7,5% 15,0% 35,0%

Allvarlig Glad Arg Ironisk Allvarlig Glad Arg Ironisk

Fördelning av svar i testet för emotionell prosodi
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Figur 6. Medelvärden av svarspoäng på enkäten hos normalhörandegruppen (NH) respektive 

hörselnedsättningsgruppens (HN).  

 

Maxpoängen i enkäten är 45 poäng. NH-gruppen hade ett medelvärde på 38 poäng (SD 3,34) och 

HN-gruppen 27 poäng (SD 3,69). Skillnaden mellan grupperna är statistiskt signifikant 

(t(17)=6.52, p<.001, r=.84). Fråga 1 och 4-9 handlar om uppfattning av känsloläge och prosodi, 

för dessa frågor hade NH-gruppen ett medelvärde på 29,55 (SD 2,62) och HN-gruppen 22,50 (SD 

4,04). Skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikant (t(17)=4.63, p<.001, r=.75). Fråga 2 

och 3 handlar om uppfattning av andra aspekter av hörsel. För dessa frågor hade NH-gruppen ett 

medelvärde på 8,27 (SD 1,01) och HN-gruppen 4,75 (SD 0,89). Skillnaden var statistiskt 

signifikant (t(17)=7.89, p<.001, r=.89). 

 

Korrelationsanalys 

I tabell 2 visas korrelation mellan testresultaten för tonglidning och prosodi. Både FGD och 

SFGD hade en statistiskt signifikant korrelation med EP (FGD: r(17)=-.54, p=.017, SFGD: 

r(17)=-.63, p=.004). SFGD hade även en signifikant korrelation med WADT och WAT (WADT: 

r(17)=-.62, p=.005, WAT: r(17)=-.59, p=.008). FGD korrelerade varken med WADT (r(17)=-

.37, p=.12) eller WAT (r(17)=-.31, p=.19).  
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Tabell 2. Korrelationskoefficienter (Pearson’s r) för tonglidning (Frequency glide discrimination 

test, FGD, och Speech frequency glide discrimination test, SFGD) och ordaccent (Word accent 

discrimination test, WADT, och Word accent test, WAT) respektive emotionell prosodi (EP). 

Statistiskt signifikanta värden är markerade med en asterisk (*).  

 WADT WAT EP 

FGD -.37 -.31 -.54 * 

SFGD -.62 * -.59 * -.63 * 

 

Korrelationen mellan FGD och SFGD var statistiskt signifikant (r(17)=.61 p=.005). Det fanns 

ingen statistiskt signifikant korrelation mellan WADT och EP (r(17)=.36, p=.132), däremot fanns 

det mellan WAT och EP (r(17)=.50, p=.031). 

 

TMV4 är ett medelvärde av deltagarnas hörtrösklar på frekvenserna 0,5, 1, 2 och 4 kHz. TMV4 

för NH-gruppen var 2,36 dB (SD 1,86), för HN-gruppen 29,00 dB (SD 11,45). För alla deltagare 

har TMV4 en statistiskt signifikant korrelation med EP (r(17)=-0,81, p<.001). TMV4 hade även 

en korrelation med SFGD (r(17)=.71, p=.001) och FGD (r(17)=.55, p=.015). 

 

HN-gruppen hade ett lägre medelvärde än NH-gruppen på de frågor i enkäten som har koppling 

till emotionell prosodi (fråga 1,4-9). Resultatet förstärks av en korrelationsanalys av svaren på 

samma enkätfrågor och EP, där en statistiskt signifikant korrelation kan påvisas (rs(17)=.81, 

p<.001). 

 

Diskussion 

 
Studien har genomförts med relativt få deltagare och det behövs därför vidare studier för att 

säkerställa resultatens reliabilitet. 
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Resultatdiskussion 

HN-gruppen hade generellt lägre resultat än NH-gruppen i alla test och det fanns statistiskt 

signifikanta skillnader grupperna emellan på fem av sex test. Detta indikerar att HN-gruppen 

hade svårare att identifiera både tonglidningar och olika nyanser av prosodi. Sammanställningen 

av enkätsvaren visade även att HN-gruppen upplevde större besvär än NH-gruppen, vilket 

innebär att det fanns en överensstämmelse mellan resultatet på testen och deltagarnas egen 

upplevelse. Av alla test hade Speech frequency glide discrimination test (SFGD) störst 

korrelation med testet av Emotionell prosodi (EP).  

 

Hörtröskelmedelvärdet TMV4 och EP hade en högre korrelation än SFGD hade med EP, vilket 

indikerar att det framför allt är hörselskadan som predicerar resultatet på EP. 

 

SFGD och Frequency glide discrimination test (FGD) visar på de största skillnaderna i resultat 

mellan grupperna. Det är förmodligen på grund av att frekvensdiskrimineringen kan påverkas av 

en skada i innerörat och att tonglidningen därför behöver ha ett större frekvensomfång för att 

personen ska uppfatta en skillnad (Arlinger, 2007). Även Moore och Peters (1992) anger att det 

finns en skillnad i frekvensdiskriminering mellan normalhörande och personer med en 

sensorineural hörselnedsättning.  En annan orsak till skillnaderna i 

frekvensdiskrimineringsförmågan kan vara den åldersskillnad som finns mellan grupperna. Äldre 

individer kan ha en minskad frekvensdiskrimineringsförmåga även vid normala hörtrösklar 

(Moore & Peters, 1992).  

 

Det finns en korrelation mellan FGD och SFGD. Därför är det relevant att ifrågasätta om 

deltagarna hade behövt genomföra båda testen.  I resultatet framgick att SFGD hade högre 

korrelation med EP än vad FGD hade. FGD hade ingen statistiskt signifikant korrelation med 

Word accent discrimination test (WADT) och Word accent test (WAT), det har dock SFGD om 

än en något låg sådan. Detta tyder på att SFGD är en bättre prediktor för perception av emotionell 

prosodi och även till viss del kan predicera perception av ordaccent.  

 

Tonglidningen i orden som används i SFGD har framställts elektroniskt och låter därför inte som 
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naturligt tal. Även om EP består av inspelningar av tal som inte modifierats elektroniskt fanns det 

ett samband mellan perception av tonglidning i SFGD och perception av naturligt tal, i detta fall 

den emotionella prosodin.  

 

NH-gruppen fick ett bättre resultat än HN-gruppen på EP vilket innebär att de hade lättare att 

uppfatta olika känslolägen. Det känsloläge som båda grupper hade svårast att identifiera var ironi. 

Ironi kännetecknas av ett lägre taltonläge med stora variationer i F0, även om dessa variationer 

inte är mer frekventa än för något annat känsloläge (Bryant, 2010). Eftersom HN-gruppen enligt 

resultatet behövde en större tonglidning för att uppfatta en skillnad mellan två toner i 

frekvenstesten är det tänkbart att variationerna som förekommer vid ironi skulle underlättat 

identifieringen. Att även NH-gruppen hade svårt att identifiera ironi tyder på att det finns fler 

aspekter i detta. Enligt Colston & Gibbs (2002) är ironi ett känsloläge som är komplext och det 

krävs förmåga till metarepresentation för att kunna avkoda det.  

 

I EP hade båda grupperna lättast att identifiera glädje. HN-gruppen misstog allvarlig för glad i 

30,0 % av fallen och svarade rätt i 45,0 % av fallen. NH-gruppen svarade rätt i 80,0 % av fallen 

när skådespelaren lät allvarlig och bara i 3,6 % av fallen svarade de istället glad. Skillnaden i 

spridningen av felsvaren hos normalhörande respektive personer med hörselnedsättning kan 

möjligen förklaras av de akustiska drag genom vilka man identifierar känsloläget glad hos en 

talare. När en talare låter glad ökar F0:s medelvärde, variation och energi, det vill säga talarens 

tonläge uppfattas som högre och mer varierande (Banse & Scherer, 1996). Det är möjligt att 

denna påverkan på F0 gör variationerna tydligare och därmed lättare för personer i HN-gruppen 

att uppfatta. Enligt Nakata et al. (2011) är det framför allt språkmelodin som skiljer ilska och 

glädje åt. Resultatet visade att HN-gruppen till 17,5 % svarade glad när det förväntade svaret var 

arg, men endast svarade arg 2,5 % av gångerna när det förväntade svaret var glad. NH-gruppen 

misstog inte dessa känslolägen alls. Flera av de inlästa meningarna hade ett positivt budskap 

vilket kan ha påverkat att fler deltagare uppgav glad istället för arg och att det inte var lika vanligt 

med den omvända förväxlingen. Det kan också vara orsaken till varför HN-gruppen svarade glad 

30,0 % av gångerna för allvarlig, en osäkerhet på melodin kan ha gjort att deltagaren tog hjälp av 

den semantiska informationen. Det går dock inte att uttala sig vidare om resultaten för de 

allvarliga meningarna i EP eftersom belägg för hur det realiseras, med avseende på 
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grundtonsfrekvens, inte funnits i litteraturen.  

 

De studier som refererats till i bakgrunden angående emotionell prosodi är inte utförda på 

svensktalande personer. Enligt Bruce (2010) får såväl språk som dialekter ett säreget uttryck med 

hjälp av prosodins rytm och melodi. Det är därför möjligt att identifiering av olika känslolägen är 

svåra att jämföra mellan olika språk.  

 

En faktor som kan ha bidragit till skillnaden mellan grupperna i resultatet på EP är 

åldersskillnaden. Förmågan att uppfatta emotionell prosodi kan påverkas av ålder (Mitchell, 

2007). Det skulle kunna innebära att HN-gruppen fick ett lägre resultat på EP på grund av en 

primär nedsättning av perceptionen av emotionell prosodi och inte på grund av deras nedsättning 

av frekvensdiskrimineringsförmågan. 

 

Det enda testet där det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna var 

WAT. Skillnaden mellan HN- och NH-gruppen för WADT var statistiskt signifikant, men 

skillnaden var inte lika stor som för EP. Detta indikerar att en hörselnedsättning inte påverkar 

uppfattningen av ordaccent i samma utsträckning som det påverkar uppfattningen av emotionell 

prosodi. Det är möjligt att testen för ordaccent inte var lika svåra att utföra som EP, eftersom 

deltagarna bara behövde lyssna på ett ord i taget. Å andra sidan hade det varit svårt att konstruera 

ett test där deltagarna skulle identifiera ordaccenten i en mening, eftersom betydelsen av ett visst 

ord ofta framgår av sammanhanget. Av denna anledning har kanske en försämrad förmåga av 

uppfattningen av ordaccent en mindre inverkan på förståelsen av verbal kommunikation än 

exempelvis emotionell prosodi.  

 

Sammanfattningsvis hade NH-gruppen bättre resultat på samtliga test och det fanns en statistiskt 

signifikant skillnad grupperna emellan på alla test utom WAT. Detta innebär att normalhörande 

personer identifierade känsloläge och ordaccent i högre grad samt hade en bättre 

frekvensdiskrimineringsförmåga. Korrelationen mellan EP och SFGD respektive FGD indikerade 

att det finns ett samband mellan perception av emotionell prosodi och perception av tonglidning. 

Ett lägre resultat på SFGD/FGD, det vill säga att en mindre tonglidning behövdes för att uppfatta 

en skillnad, innebar en högre poäng på EP, det vill säga att fler känslolägen identifierades 
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korrekt. Detsamma gäller för SFGD tillsammans med WADT respektive WAT. Som nämndes 

ovan fanns dock ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna på WAT. Detta tyder på 

att det främst är förmågan att uppfatta emotionell prosodi som påverkas av personens 

frekvensdiskriminering.  

 

Metoddiskussion 

Enligt Bruce (2010) skiljer sig dialekterna till störst del åt av språkmelodin när det gäller uttal. 

Man skulle utifrån det kunna tänka sig att emotioner uttrycks med olika mönster i F0 i olika 

dialekter, detta skulle alltså kunna påverka hur deltagarna uppfattade orden i WADT och WAT 

och meningarna i EP. Förhoppningen var därför att deltagarna skulle ha samma geografiska 

ursprung, men på grund av begränsat underlag kunde detta kriterium inte uppfyllas. Det är även 

tänkbart att skådespelarnas dialekt i EP spelar en roll för hur de uppfattades av deltagarna. 

Information om vad skådespelarna hade för dialekt fanns inte tillgänglig.  

 

Vid urvalet gjordes en subjektiv bedömning där meningar valdes ut utifrån författarnas förmåga 

att identifiera känsloläget. För att veta i vilken grad dessa meningars känsloläge är identifierbara 

hade en normering behövts. Detta fanns det dock inte tid eller resurser till. 

 

I EP fanns även den semantiska informationen med. Det hade varit bättre om meningarna bestått 

av nonsensord för att på så sätt kunna säkerställa att det var perceptionen av prosodin som mättes 

och inte andra språkliga aspekter.  Författarna övervägde att, från originalinspelningarna, ta fram 

råmaterialet i skådespelarnas röster med hjälp av inversfiltrering. På så sätt skulle deltagarna 

enbart höra skådespelarens F0. Detta skulle dock antagligen ha gjort det svårare för deltagarna att 

förstå och genomföra uppgiften. Deltagarna uppmanades att lyssna på talmelodin i meningarna 

men det går ändå inte att utesluta att semantiken påverkade hur känslotillståndet uppfattades.  

 

Många av deltagarna upplevde under främst SFGD att de långt innan testet var klart inte hörde 

någon skillnad i frekvens på de två orden. Ett kortare test hade kanske fått deltagarna att hålla sig 

mer koncentrerade och motiverade under en längre tid. Detta hade dock kunnat göra resultatet 

mindre säkert. 
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Författarna upplevde ibland svårigheter att instruera deltagarna om WADT. En del deltagare 

förstod inte vad det var som skulle skilja sig mellan de två orden innan de hade hört ett par av 

orden i testen. Därför hade det kanske varit att föredra att även detta test innehöll ett par 

övningsord. 

 

Utifrån sammanställningen av hörtröskelnivåer drogs slutsatsen att HN-gruppen i jämförelse med 

NH-gruppen är mer heterogen med något mer spridda hörselnivåer. Spridningen i sig borde inte 

påverka resultatet men gör det lättare att se ett samband mellan hörselnivåer och de olika testen. 

När det gäller åldersskillnaden mellan grupperna kan detta haft en påverkan på resultatet eftersom 

ålder kan inverka både på perception av frekvensglidning (Moore & Peters, 1992) och emotionell 

prosodi (Mitchell, 2007). 

 

Slutsats 

Resultaten visade att personer med hörselnedsättning inte uppfattar tonglidningar och emotionell 

prosodi i lika hög grad som normalhörande. Resultaten visade även att det fanns en korrelation 

mellan frekvensdiskrimineringsförmåga och förmågan att uppfatta emotionell prosodi. 

Sambandet mellan emotionell prosodi och grad av hörselnedsättning var dock starkare. Personer 

med en hörselnedsättning borde utifrån dessa samband ha en nedsatt förmåga att läsa av 

emotionella nyanser i talet och därför sannolikt ha lättare att missförstå budskap i verbal 

kommunikation. Fler studier behövs dock för att utreda detta. 

 

Framtida studier 

För fortsatta studier vore det intressant att undersöka perceptionen av prosodi där det semantiska 

innehållet inte kan påverka resultatet samt att studera perception av tonglidningar som finns 

naturligt i tal.   

En möjlighet är att frekvensglidningstest som SFGD skulle kunna användas som prediktor för 

perception av prosodi. Detta skulle kunna ge viktig information som påverkar flera typer av 

logopedisk behandling. Att vara medveten om patientens förmåga att uppfatta emotionella 
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nyanser i talet kan bidra till ett bättre bemötande samt vara en del av en eventuell språklig 

intervention. Därför vore det önskvärt med vidare studier av detta samband.  
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Bilaga 1:  

Enkät 
 

 

Födelseår:                     Kön:  Man  Kvinna 

 

Ringa in ditt svar 

 

1. Jag har lätt att höra andra personers känsloläge. 

 

Alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig  Vet ej 
 

 

2. Jag har svårt att höra vad andra säger när jag är på restaurang. 

 

Alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig  Vet ej 
 

 

3. Jag har svårt att höra vad som sägs på TV eller radio. 

 

Alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig  Vet ej 
 

 

4. Jag har svårt att höra nära andra är glada. 

 

Alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig  Vet ej 
 

 

5. Jag har svårt att höra när andra är arga. 

 

Alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig  Vet ej 
 

 

6. Jag har svårt att höra när andra är ironiska. 

 

Alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig  Vet ej 
 

 

7. Jag har svårt att höra när andra är allvarliga. 

 

Alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig  Vet ej 
 

 

8. Jag har svårt att uppfatta andra personers känsloläge i telefon. 

 

Alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig  Vet ej 
 

 

9. Jag tycker att andra människor pratar monotont. 

 

Alltid  Ofta  Ibland  Sällan  Aldrig  Vet ej 


