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The contextual impact on the ability to 
understand language 

 
Contexts that facilitates understanding when 

speech is hard to understand 
 
 

 

SUMMARY 
How hard it is to understand speech can be affected of noise in the surrounding and/or 

the individual ability to hear. This study examines if semantic coherence and previous 

knowledge in the form of textprimes, increases the perceptual clearity of speech that is 

degraded by Noise Vocoding (see: Shannon, Zeng, Kamath, Wygonski, & Ekelid, 

1995). This study showed that the perceptual ability of a degraded speech sentence 

increased if the sentence was presented after a textprime, compared to if no prime was 

shown. The perceptual clearity of degraded speech sentences was also increased if the 

sentence was semantically coherent. This study showed significant results for increased 

perceptual clearity for the condition with matching primes, independent of if the 

sentence was semantically coherent or not. The perceptual clearity of spoken sentences 

was significantly increased if the sentence was semantically coherent, and presented 

after a matching prime, or if the speech-sentence was less degraded. The perceptual 

clearity was experienced as highest when a speech sentence was both semantically 

coherent and presented after a matching textprime. This shows that previous knowledge 

and semantic context influences perceptual clearity, both together and as separate 

variables.  

 
 
 
 
 
 

 



 



	
SA AN ATTNIN  

 
 

Faktorer som påverkar hur svårt det är att uppfatta tal kan till exempel vara störande ljud i 

omgivningen eller den individuella hörselförmågan. I denna studie har undersökts om 

semantisk koherens och tidigare kunskaper, i form av textprimes, ökar den perceptuella 

tydligheten av tal som degraderats med hjälp av metoden Noise Vocoding (se: Shannon, 

Zeng, Kamath, Wygonski, & Ekelid, 1995). Denna studie visade att textprimes som 

presenterades innan en uttalad mening som degraderats, ökade den perceptuella tydligheten av 

ljudet jämfört med om inget prime presenterats. Semantiskt sammanhängande meningar 

visade sig också öka den perceptuella tydligheten av en uttalad mening som var degraderad. 

Studien visade att ett matchande prime ledde till signifikanta resultat för högre uppfattad 

perceptuell tydlighet, oberoende av om meningen var semantiskt sammanhängande eller inte. 

Semantiskt sammanhang ökade uppfattad perceptuell tydlighet signifikant för talade meningar 

som presenterades efter ett matchande prime, eller som var mindre degraderade. Den 

upplevda perceptuella tydligheten var som högst när en uttalad mening som degraderats var 

både semantiskt sammanhängande och presenterades efter ett matchande prime. Detta visar på 

att tidigare kunskaper och semantiskt sammanhang påverkar perceptuell tydlighet, både 

enskilt och tillsammans. 
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Jag vill tacka de personer som har gjort min uppsats möjlig. De försökspersoner som deltagit 
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1. INLEDNING 
 
Det finns en sång om månen som är skriven av Christina Lagerlöf (1787-1855). Tänk er ett 

barn som varje månklar kväll tittar på månen genom sitt sovrumsfönster. En kväll hör barnet 

denna visa varav ett stycke lyder enligt följande: 

”…När månen vandrar på fästet blå och tittar in genom rutan, då tänker jag understundom 

så och knäpper sakta på rutan…”. 

 

Åren går och när barnet får höra visan igen upptäcker barnet att det hört fel. Det är inte rutan 

som personen i sången knäpper på, det är lutan. Barnets egna erfarenheter av att titta på 

månen genom fönsterrutan och också sångtextens innehåll har sannolikt lett till den egna 

tolkningen. På samma sätt tolkar vi en mängd information, vi förstår den utifrån ett 

sammanhang. 

Vi lever i en värld av doft, ljud, ljus och bilder. Upplevelsen av dessa intryck är personlig och 

bunden till både individen och situationen. I vissa situationer är intryck inte helt tydliga och 

blir därför svårare att tolka. När tal inte upplevs som helt tydligt så försöker vi använda oss av 

ytterligare information för att tolka vad som sägs. Språkliga kunskaper och förmågor gör att 

tolkningsprocessen sker olika snabbt och blir mer eller mindre korrekt för olika personer. 
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2. BAKGRUND 
 

När en person befinner sig i en situation där det är svårt att höra vad som sägs så kan 

individen använda sig av den information som finns tillgänglig, utöver den auditiva, för att 

förstå. 

 

 
2.2. Sammanhang som underlättar för språkförståelse 

 
När en kommunikativ situation blir svår, oavsett om den orsakas av externa faktorer i 

omgivningen eller interna och medfödda faktorer, så används den visuella information som 

finns tillgänglig tillsammans med talet för att underlätta språkförståelse (Obermeier, Dolk, & 

Gunter, 2012). Föreliggande studie innefattar tal som är otydligt och visuell information i 

form av text och bokstäver. 

Tal kan upplevas tydligare som en funktion av dess kontext. Språk är beroende av 

sammanhang och är kontextbundet på flera olika plan. Ett ord kan upplevas som passande i en 

kontext men inte i en annan. Miller, Heise, & Lichten (1951) undersökte hur kontext kan 

begränsa antalet tolkningar av ett ord och därigenom påverka om ett ord uppfattas korrekt 

eller inte. Ett ord är svårare att förstå om det hörs i isolation jämfört om det hörs i en mening. 

Ett ord i en mening är lättare att uppfatta om ordet passar i meningen i enlighet med 

grammatiska regler. Personer som presenteras inför tal i brus förstår ord och meningar lättare 

om kontexten begränsar antalet möjliga tolkningar (Miller et al., 1951). 

Det är enklare att uppfatta en uttalad mening tydligt om den följer lingvistiska regler, Miller 

(1963) studerade antagandet att lingvistiska regler hjälper till att begränsa antalet tolkningar 

en mening kan ha. Samma ord användes i de olika delarna av Millers test och grammatiken 

manipulerades, därefter mättes deltagarnas förståelse för meningens innebörd. Studien 

påvisade att grammatiskt korrekta meningar är enklare att uppfatta och är lättare att repetera 

jämfört meningar med avvikande grammatik eller helt ogrammatiska meningar, vilket kan 

visa på att grammatik underlättar perception. 
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Grammatiska meningar går att tolka då de presenteras tillsammans med ett högre brusljud, 

jämfört med meningar med avvikande eller inkorrekt grammatik, som kräver ett lägre 

brusljud för att vara tolkningsbara Miller (1963). 

 

I en studie av Benichov, Jonathan Cox, Clarke Tun, Wingfield (2012), undersöktes 

effekterna av åldrande och hörselförmåga i samband med användandet av lingvistisk kontext 

för att känna igen ord i tal. Ord presenterades i frånvaro av lingvistisk kontext, eller 

presenterades efter information som bidrog till lingvistiska begränsningar. Deltagarna 

presenterades inför korta meningar där de slutgiltiga orden maskerades med hjälp av 

”babbelljud”. Babbelljudet minskades tills deltagaren kunde urskilja hela ordet. Mer 

babbelljud tilläts när sannolikheten ökade för att ett visst ord skulle passa med meningens 

kontext. En svag hörselnedsättning påverkade mängden ord som kändes igen negativt, om 

kontexten var neutral. Däremot så minskade påverkan av den svaga hörselnedsättningen 

progressivt med ökad predicerbarhet utifrån kontexten (Benichov et al., 2012). 

 

Att den upplevda tydligheten av en mening som är svår att höra ökar kan bero på semantiska 

förväntningar på vad som ska komma härnäst. Antalet tolkningar av en möjlig betydelse 

begränsas allteftersom en mening produceras. Färre möjliga tolkningar som således följer av 

varje nytt ord som presenteras, ger en känsla av att det är lättare att lyssna och den 

perceptuella tydligheten upplevs som högre (Federmeier, 2007). 

 

 

Semantiskt sammanhang 

Det semantiska sammanhangets enhetlighet kan påverka hur pass tydligt otydligt tal uppfattas. 

Ord som presenteras i brus är lättare att identifiera när kontexten är sammanhängande och 

meningsfull jämfört med om den inte är det. När tal är degraderat så rapporteras fler ord från 

semantiskt sammanhängande, koherenta, meningar jämfört semantiskt osammanhängande 

meningar (Davis et al., 2011). Individuella förmågor såsom lingvistisk förmåga och 

arbetsminneskapacitet har rapporterats vara associerade med en ökad förmåga till att använda 

sig av semantisk kontext under taligenkänning (Zekveld, Rudner, Johnsrude & Rönnberg, 

2013). 
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Neurala mekanismer bakom språkförståelse diskuteras av (Rodd, Davis, & Johnsrude, 2005), 

som vid fMRi studier visat på att när ord har flera möjliga tolkningar så krävs ytterligare 

bearbetning av de regioner i hjärnan som aktiveras för att välja ut kontextuellt passande 

betydelser. När deltagare presenteras inför semantiskt tvetydiga meningar krävs ytterligare 

bearbetning för att identifiera den korrekta betydelsen av ordet (Rodd et al., 2005). 

 
 
 

Information som presenteras i förväg underlättar förståelse 

Prediktion är viktigt för språkförståelse. När det finns möjlighet att utifrån kontext förutsäga 

ord som sannolikt kommer att presenteras härnäst så gör vi det, (Federmeier, 2007). 

 

Priming är en direkt process som återspeglar ett användande av top-down mekanismer. 

Ett matchande prime kan leda till förväntningar inför ljudet. (Wild, Davis, & Johnsrude, 

2012). Tidigare har getts exempel på situationer där degraderat tal uppfattats som tydligare 

om textinformationen som presenterats innan en talsignal stämt överens med talet. Man kan se 

det som att textinformationen fungerar som ett prime som leder till att den information som 

texten innehåller uppmärksammas också då nästkommande percept presenteras. 
 

När meningar som degraderats med hjälp av brus presenterades seriellt så uppfattades 

meningen som mindre otydlig om deltagaren presenterats inför ett matchande prime innan 

ljudet, jämfört med om deltagaren presenterades inför ett icke matchande prime (bokstäver 

som inte hänger samman) (Wild et al., 2012). 
 

Tidigare kunskaper leder till att degraderat tal uppfattas som tydligare (Wild et al., 2012). 

Förtydligande illustration av tidigare kunskaper visas under rubriken ”Tidigare kunskaper”, 

figur ett. I en undersökning av (Zekveld et al., 2011) så presenterades deltagare inför 

textledtrådar som var tre ord långa, följt av ett talljud som var olika mycket degraderat. Om 

textledtråden matchade till ljudet så ökade förståelsen relativt när ingen ledtråd presenterades, 

eller när en icke matchande ledtråd presenterades (Zekveld et al., 2011). Skriven text har 

störst effekt på den uppfattade tydligheten av tal som degraderats, genom tekniken Noise- 

vocoding, när texten presenteras före i stället för efter det degraderade ljudet (Sohoglu, Peelle, 

Carlyon, & Davis, 2014). 
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Maljkovic & Nakayama (2000), förklarar ett begrepp som tidigare etablerats, ”The Priming of 

Pop Out”, PoP. Om en person presenteras inför information som sedan delar egenskaper med 

nästkommande information, så ökar uppmärksamheten på den nästkommande informationen 

med dessa gemensamma egenskaper. 
 

Maljkovic & Nakayama (2000), hävdar att PoP är ett exempel på implicit korttidsminne, då 

det har egenskaper som skiljer sig från explicit minne. Denna effekt, Pop-effekten, märks inte 

om tidsspannet tills nästkommande information är för långt, t.ex. 90 sekunder. Effekten störs 

om det stimuli som presenteras först inte stämmer överens med det stimuli som presenteras 

senare. Resultat från studien medför en teori om att PoP återspeglar en minnesfunktion som är 

specialiserad på att snabbt och automatiskt välja ut vad som skall uppmärksammas (Maljkovic 

& Nakayama, 2000). 

 
 
 

Tidigare kunskaper, definitioner 

Med tidigare kunskaper menas: information som presenteras tidigare, längre bort i tiden; och 

som kan ge kunskaper/förväntningar om vad som skall komma härnäst. Ett prime kan vara en 

tidigare kunskap (se figur 1). 
 
 
 

 

Figur 1: Definition av tidigare kunskaper (egen illustration). 
 
 

Om ett prime delar egenskaper med den information som presenteras senare och den 

efterkommande informationen därigenom upplevs som tydligare, så kan det kallas för en Pop- 

out-effekt (se figur 2). 
 
 

 

Figur 2: Definition av PoP-out (egen illustration). 

I------Y pt  ----- I 
I---- d unskap   --- I 

I------   ----- I 
I---- d unskap   --- I 
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2.3. En arbetsminnesmodell för språkförståelse under 

suboptimala förhållanden 

 
Arbetsminnet spelar en avgörande roll för språkförståelse och kan under konversation 

bearbeta språket direkt, online. Arbetsminnet interagerar med långtidsminnet och används till 

att hålla relevant information för bearbetning, selektivt uppmärksamma delar av en 

konversation och inhibera eller ignorera irrelevant information (Rönnberg et al., 2013). 

Suboptimala förhållanden för lyssnande kan bero på störande ljud i omgivningen eller på 

interna aspekter såsom hörselnedsättning. Ett ramverk som beskriver kognitionens roll för 

språkförståelse, inom flera modaliteter, såsom tecken och tal, har utvecklats av (Rönnberg et 

al., 2013). Ramverket, som kortfattat kallas ELU-modellen (eng. The Ease of Language 

Understanding) beskriver språkförståelse under suboptimala lyssnarförhållanden. En dynamik 

mellan explicita och implicita kognitiva funktioner beskrivs, där implicita funktioner sker 

snabbt och enkelt och explicita funktioner beskrivs som mer kognitivt belastande. (Rönnberg 

et al., 2013). Själva språkförståelsen beskrivs vara baserad på kvaliteten och precisionen av 

fonologiska representationer i långtidsminnet, förmedlad lexikal tillgänglighetshastighet till 

långtidsminnet och explicita lagrings och bearbetningsresurser (Rudner, Foo, Rönnberg, & 

Lunner, 2008; Rönnberg, 2003). 

 
 

RAMBPHO, en sorts av episodisk buffert 
 

Relationen mellan att enkelt och snabbt eller genom mer omständliga processer förstå språk i 

ELU-modellen beskrivs genom RAMBPHO (Rapid Automatic Multimodal Binding of 

PHOnology). RAMBPHO är processen där fonologisk information från olika källor 

integreras. De beskrivs därför, av (Rudner et al., 2008), dela vissa egenskaper med den 

episodiska bufferten introducerad av Baddeley (2000). Olikt Baddeleys modell så ligger ELU- 

modellen fokus på kommunikativa aspekter såsom språkförståelse i stället för på arbetsminnet 

som sådant (Rudner och Rönnberg, 2008). 
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Figur 3: ELU-Arbetsminnessystem, bild från (Rönnberg, 2013). 
 
 
 
 

En talsignal kommer in och börjar bearbetas, RAMBPHO involverar att försöka att matcha 

språkinformation med en motsvarande representation i långtidsminnet. En betydelse ses som 

lexikalt tillgänglig om informationen från RAMPBHO har en matchning som hittas i 

långtidsminnet. Processen där en matchning hittas direkt är snabb och innebär en implicit 

bearbetningsprocess (Rönnberg et al., 2013). Om RAMBPHO till exempel bidrar med 

information på en stavelsenivå så hämtas lexikala komponenter implicit och snabbt. Studier 

påvisar att sammankoppling och förståelse av information involverar långtidsminnet och 

lexikal tillgänglighet (Rönnberg et al., 2013; Stenfelt & Rönnberg, 2009). 

 
Om informationen från RAMPBHO inte överensstämmer med en representation i 

långtidsminnet eller om informationen inte är tillräckligt exakt för att matcha 

representationerna, till exempel om informationen från RAMPBHO är tvetydig, så försenas 

processen där motsvarigheten till input, som finns i långtidsminnet, blir tillgänglig. Systemet 

antas producera en felsignal som leder till att explicita, top-down mekanismer används 

(Rönnberg et al., 2008). Explicita processer i arbetsminnet kräver mer tankeverksamhet. 

Processerna kompenserar för att informationen kan tolkas tvetydigt. Exempel på explicita 

processer är till exempel förmåga att kunna dra slutsatser, integrera semantisk information, 

ändra fokus (eng. shift attention), lagra information och sortera bort (eng. inhibit) irrelevant 

information (Rönnberg et al., 2013). 
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Ett tydligt ljud leder således till en bottom-up strategi för hörsel där det fonetiska innehållet 

tolkas implicit och den lexikala tillgängligheten är en snabb och enkel. Ett otydligt ljud leder 

till en top-down strategi där explicita processer krävs för tolkning. De explicita processerna 

kräver mer resurser från arbetsminnet och är kognitivt mer ansträngande. 
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2.4. Perceptuell tydlighet 
 

I föreliggande studie så presenteras deltagarna inför en text innan de får höra en mening som 

är svår att förstå. Den skriftliga meningen leder sannolikt till att representationer hämtas och 

hålls temporärt i arbetsminnet, där de finns tillgängliga och kan matchas med talet när det 

presenteras. 

 
 

Förståelse av text som är svår att läsa 

Som tidigare beskrivits så beror talförståelse på mer än bara ljud. I denna undersökning 

används Text Reception Threshold testet, TRT, som mäter en förmåga vilken inte beror på 

ljudstimuli. Testet mäter förmågan att förstå delvis övertäckt/maskerad text. För att förstå en 

delvis maskerad text så underlättar sannolikt förmågan att kunna dra slutsatser utifrån 

textfragment. 

 
TRT-testet har utvecklats som en visuell analog till Speech Reception Threshold, SRT, 

(Plomp & Mimpen, 1979). SRT-testet mäter en individs förmåga till att förstå tal. Kramer 

(2009) påvisade att SRT-testet till stora delar har en visuell motsvarighet i TRT-testet, då 

dessa delade varians. Därigenom går det att föreslå att det finns funktioner relaterade till 

talperception som inte är modalitetsspecifika (Zekveld et al, 2007). Förmågan att läsa delvis 

maskerad text har en association till att förstå tal i brus (Kramer, Zekveld, & Houtgast, 2009), 

men har också visat sig vara associatierat till att repetera ord och meningar korrekt när de 

presenteras efter en matchande ledtråd (eng. cue). Arbetsminneskapacitet och förmåga att läsa 

delvis maskerade meningar hade en positiv association med antalet meningar som repeterades 

helt korrekt då deltagare presenterades för en icke matchande ledtråd (icke matchande ord) 

(Zekveld et al., 2011). 

Hög individuell prestation på TRT-testet har relaterats till att ignorera textledtrådar som inte 

är relaterade till efterkommande talsignal. Individuella skillnader i prestation på TRT-test och 

test för arbetsminneskapacitet relaterades till att enklare förstå tal om det presenterades efter 

en ledtråd presenterades innan tal (Zekveld, Rudner, Johnsrude, Heslenfeld, & Rönnberg, 

2012). 
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Hög prestation på TRT-test har vid pupill-respons mätningar av (Zekveld et al., 2011), 

associerats med upplevd hög kognitiv belastning då deltagaren skulle uppfatta tal i brus. Detta 

skulle kunna tolkas som att deltagarna använde sig mer av kontexten för att förstå meningen. 

Detta relaterar till de explicita processerna som beskrivs i ELU-modellen. 

Vissa språkbearbetningsprocesser är modalitetsgenerella. Förmågan att kunna dra slutsatser 

utifrån fragment av text torde kunna relateras till förmågan att dra slutsatser om degraderat 

tal. Till exempel så borde förmågan att kunna dra fördel av när språkstimuli inte är helt 

tydligt, och förmågan att bortse från ledtrådar, som inte är relevanta vara sådana 

modalitetsgenerella mekanismer. Eftersom god prestation på TRT-testet är relaterat till högre 

ansträngning så borde testet kunna relateras till ELU-modellens explicita processer. 

 

 

Lexikal tillgänglighet 

För att förstå vad någon säger så måste vi identifiera alla individuella ord utifrån talsignalen, 

vi måste hämta betydelsen av orden och kombinera dem för att konstruera en representation 

av hela meningens betydelse (Rodd et al., 2005). 

I ELU-modellen beskrivs att kommunikativa färdigheter påverkas av variabler såsom; 

fonologi, lexikal tillgänglighetshastighet, verbal bearbetning och lagringskapacitet och verbal 

inferenförmåga Rönnberg (2003). ELU-modellen beskriver ett arbetsminnessystem som 

under optimala förhållanden fungerar genom implicita processer och utan att använda sig av 

mer ansträngande explicita processer (Rönnberg 2008). Ett testbatteri för lexikal 

tillgänglighetshastighet används i denna studie. Färdigheten att kunna hämta en lexikal 

representation snabbt borde relatera till språkförståelse och snabbare bearbetning. 



11 

	

	

	 Astrid	Björnsdotter	Karlsson	
Examensarbete	

	
	 	

 

3. SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Sammanfattning av tidigare forskning, studiens huvudsyfte, frågeställningar och förväntat 

resultat. 

 
 
 
 

3.1. Sammanfattning av tidigare forskning som ligger bakom denna studie 
 

Personer som presenteras inför tal som störs av brus förstår ord och meningar lättare om 

kontexten begränsar antalet möjliga tolkningar (Miller et al., 1951). Forskning har även visat 

att en auditivt degraderad mening uppfattas som tydligare om den presenteras efter ett text- 

prime som matchar med meningens innehåll (Wild et al., 2012). Genom metoden Noise 

Vocoding degraderas talsignalen på ett sådant sätt så att den efterliknar tal såsom en person 

med cochleaimplantat hör ljudet (Shannon, Zeng, Kamath, Wygonski, & Ekelid, 1995). 

Det är intressant att simulera ljud så som det låter genom cochleaimplantat för att ta reda på 

hur kontext och kognitiva faktorer påverkar språkförståelse vid den typen av hörsel. 

ELU-modellen är ett ramverk som förklarar perception av språk under förhållanden som inte 

är optimala för att lyssna. Modellen innefattar en snabb bearbetningsprocess som används om 

inkommande tal är enkelt att förstå och en mer omfattande process om talet kan ha en tvetydig 

tolkning. Den snabba processen hämtar direkt och snabbt information från långtidsminnet och 

den långsamma processen involverar en mer omfattande process för förståelse (Rönnberg et 

al., 2013). Förmågan att läsa delvis maskerad text har en association till att förstå tal i brus 

(Kramer et al., 2009). Men också med att repetera ord och meningar korrekt när de 

presenteras efter en matchande ledtråd, och med antalet meningar som repeterades helt 

korrekt då deltagare presenterades för en icke matchande ledtråd (Zekveld et al., 2011). 

Individuella förmågor såsom lingvistisk förmåga och arbetsminneskapacitet har rapporterats 

vara associerade med en bättre förmåga till att använda sig av semantisk kontext under 

taligenkänning (Rönnberg et al., 2013). I ELU-modellen beskrivs att kommunikativa 

färdigheter påverkas av variabler såsom: Fonologi, lexikal tillgänglighetshastighet, verbal 

bearbetning och lagringskapacitet och verbal inferenförmåga Rönnberg (2003). Det finns ett 

test till för att mäta lexikal tillgänglighet, det beskrivs under rubriken metod, metoden har till 

exempel använts av Hällgren, Larsby, Lyxell, & Arlinger, (2001). 
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3.2. Syfte 
 

Syftet med uppsatsen var att få en bättre förståelse av språkrelaterade kontexteffekter. Till 

exempel en bättre förståelse för hur tal uppfattas då det är degraderat, och hur olika kontexter 

påverkar vad en individ uppfattar. 

 
 
 

3.3. Frågeställningar 
 

a). Påverkar kontextinformation språkförståelse genom tidigare kunskaper och/eller 

semantisk koherens? 

b). Finns det ett samband mellan att förstå skriftliga meningar som är delvis dolda och att 

uppfatta auditivt degraderade meningar som mer tydliga? 

c). Finns det ett samband mellan lexikal tillgänglighetshastighet och hur pass tydligt en 

auditivt degraderad mening uppfattas? 

 
 
 

3.4. Hypoteser 
Kontextinformation, i form av semantiskt sammanhängande meningar, underlättar förståelse 

av auditivt degraderat tal, jämfört med en mening med lågt semantiskt sammanhang. 

Kontextinformation i form av matchande prime underlättar förståelse för auditivt degraderat 

tal jämfört med ett prime helt utan innebörd. 
 

Processen att förstå auditivt degraderat tal korrelerar med förmågan att uppfatta betydelsen av 

visuellt maskerad text. 
 

Lexikal tillgänglighetshastighet korrelerar med att uppleva auditivt degraderat tal som mindre 

brusigt då talet föregår av ett matchande textprime och/eller när meningen är semantiskt 

sammanhängande. 
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Avgränsningar 

 
 

Informationen från testen som behandlades i denna studie samlades in i syfte att bidra till en 

större undersökning. Deltagarna i denna studie fick vid testtillfället därför utföra fler test än 

vad som behandlas här. Antalet deltagare i denna studie har påverkats av mängden tid som 

står till buds för en kandidatuppsats. Under den tidsperiod som var utsatt till att skriva 

kandidatuppsats så samlades data till den huvudsakliga studien in från personer med 

åldersrelaterad hörselnedsättning, därav undersöks personer i denna studie som har en 

åldersrelaterad hörselnedsättning. 
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4. METOD 
Studien genomfördes i ett ljudisolerat rum vid Linköpings universitet. Stimuli presenterades 

auditivt men och också visuellt på en dataskärm. Försöksdeltagarna var personer med 

åldersrelaterad hörselnedsättning. Frågeställningarna relaterade till att undersöka om 

kontextuella faktorer (tidigare kunskaper och semantisk kontext) påverkade förståelse av 

degraderat tal. Detta sattes också i relation till degraderad text och till lexikal 

tillgänglighetshastighet. 

 
 

4.1. Deltagare 
Deltagarna i denna studie fanns med på en kontaktlista tillhörande Linköpings 

universitetssjukhus och hade tidigare godkänt att bli kontaktade gällande undersökningar. 

Deltagarna kontaktades via ett brev som godkänts av den regionala etikkommittén i 

Linköping. Brevet innehöll en kort introduktion till studien och en intresseanmälan till att 

delta (se appendix, bilaga ett). Intresseanmälan returnerades i ett förbetalt kuvert till 

Linköpings universitet varpå deltagarna blev uppringda och inbokade för undersökningen. De 

kriterier som deltagaren skulle uppfylla för att få delta i undersökningen var att deltagaren 

skulle vara vuxen, (över 18 år) och ha en hörselnedsättning som uppkommit vid vuxen ålder. 
 

Totalt kontaktades 49 personer via brev; 26 stycken brev skickades ut den andra februari 2014 

och 23 stycken brev skickades ut den 18e mars 2014. Totalt svarade tio personer på brevet, 

utav dessa hade åtta stycken personer möjlighet till att delta i undersökningen. Utav de åtta 

personer som deltog i studien så exkluderades en på grund av för grav hörselnedsättning och 

två på grund av att de inte förstått testet. Totalt analyserades resultat från fem personer, utav 

dessa var tre stycken kvinnor; medelålder 72.33 år, SD =1.53; och två stycken var män; 

medelålder 72.5 år, SD =3.54). 
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Kriterier för hörselnedsättningen var att nedsättningen skulle ha uppkommit vid vuxen ålder 

och vara sensorineural och symmetrisk. Deltagaren skulle ha minst ett års erfarenhet av att ha 

använt hörselhjälpmedel. Alla deltagare hade svenska som modersmål, hade normal eller till 

normal korrigerad syn, samt inga diagnostiserade neurologiska sjukdomar. Deltagarna 

använde inte hörapparat vid undersökningen, utan det korrigerades för respektive deltagares 

hörselnedsättning så att alla deltagare hade samma hörsel efter korrektion. 

Deltagarna fick en symbolisk gåva som tack för deltagandet. Gåvan innehöll ett USB-minne, 

en nyckelring, en tablettask och en stressboll. 

 
 
 

Förklaring, sensorineural hörselskada:	
Sensorineural hörselskada innebär att sinnesceller och nervtrådar i innerörat inte fungerar, 

eller att de saknas, vilket leder till att ljud försvagas eller förvrängs. Detta är den vanligaste 

formen av hörselnedsättning. Sensorineurala hörselskador kan vara medfödda eller uppstå 

senare under livet. Om man har en mild eller måttlig hörselnedsättning av sensorineural typ 

kan man bli hjälpt av hörapparat. Vid grav eller total hörselnedsättning kan cochleaimplantat 

vara en lösning. Ett cochleaimplantat består av en yttre del, en slags hörapparat med mikrofon 

och talomvandlare, och en inre del, en inopererad mottagare som via elektroder direkt 

stimulerar hörselnerven (Vårdguiden, 2012). 

 
 

Tabell 1: Medelvärden över deltagarnas hörsel, mätt med Pure-Tone-audiometri, mätt i dB över 

frekvens(Hz). 

Hz
125	

Vänster	öra(dB)	
31	

SD,V.öra(dB)	
8.22	

Höger	öra(dB)	
32	

SD,H.öra(dB)	
8.37	

250	 29	 4.18	 38	 10.37	
500	
1000	

38	
52	

13.04	
11.51	

43	
52	

6.71	
10.37	

2000	
4000	

58	
63	

9.02	
10.37	

59	
71	

13.42	
10.84	

6000	
8000	

66	
70	

15.17	
12.25	

71	
74	

10.84	
8.94	

 

Tabellen visar medelvärden för deltagarnas hörsel. För värden från en grupp utan 

hörselnedsättning, se Hällgren et al. (2001). 
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4.2. Material 

En stationär och en bärbar dator kopplad till en extern 20-tumsskärm. Datormus, svenskt 

tangentbord, USB-minne med EPrime programvara för kognitiva test (E-Prime® 2.0 software 

(Psychology Software Tools, Inc. www.pstnet.com/eprime)), Block-Design-test, telefon med 

tidtagarur, vitt papper, penna, externt USB-minne, hörlurar av modellen: Sennheiser HD 280 

Professional. 

 

 

 

4.3. Testets delar 

Testen som beskrivs nedan användes för att mäta perceptuell tydlighet av hörsel i relation till 

tidigare kunskaper och semantisk kontext, textförståelse i brus och lexikal 

tillgänglighetshastighet. 

 
 
 
 
 

Test för perceptuell tydlighet 

Testet för perceptuell tydlighet mäter uppfattad tydlighet av talljud som degraderats med hjälp 

av en metod som kallas för Noise Vocoding. Deltagarna graderade hörbarheten av tal som 

presenterades under förhållanden där talet var olika mycket degraderat. 
 

Stimuli bestod av 100 stycken semantiskt sammanhängande och 100 stycken semantiskt icke- 

sammanhängande meningar. Meningarna var baserade på en tidigare studie angående 

semantisk förståelse av M. H. Davis et al., (2011). Meningarna har i denna undersökning 

översatts från engelska till svenska, de har anpassats för att ha korrekt grammatisk struktur. 

Meningar som inte var semantiskt sammanhängande, meningarna med låg koherens, (LK), 

innehöll samma innehållsord som meningarna som var semantiskt sammanhängande och hade 

hög koherens, (HK). 
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Således hade både LK och HK meningar samma ordfrekvens och samma innehåll. 

Meningarna var även lika långa sett till antal stavelser och bokstäver. Exempel på en HK 

respektive en LK mening visas nedan: 

 
Sv.HK: ”Hennes dotter var för ung för att gå på disco” 

Sv.LK: ”Hennes hockey var för tät för att gå på bomull” 

 

Metoden Noise Vocoding, som används av Shannon et al., (1995) har använts för att 

degradera meningarnas ljudkvalitet. Metoden har utvecklats för att simulera det ljud som ett 

cochleaimplantat ger upphov till (Shannon et al., 1995). Talljudet delas in i frekvensband, 

med hjälp av en logaritmisk fördelningsmetod. Frekvensbanden används för att modulera ett 

brusljud, som ger upphov till ljudet som används i studien. En mening som består av färre än 

fyra frekvens band är extremt svår att förstå. Meningar med tio eller fler frekvensband är 

väldigt enkla att förstå (M. Davis, n.d.). Tydligheten av talljud som behandlats på detta sätt 

har visat sig öka med antalet frekvensband (Shannon et al., 1995). 
 

I testet presenterades ljud på fem olika kvalitetsnivåer (tydligt ljud, NV12, NV6, NV3, NV1). 

Kvalitetsnivån Noise Vocoding 1, NV 1, motsvarade så pass degraderat ljud att det inte gick 

att uppfatta något betydelsefullt utifrån det, därefter ökar ljudets tydlighet gradvis. 
 

Deltagaren instruerades att titta på en dataskärm och att gradera tydligheten på ljudet som 

presenterades på en 7-gradig Likertskala där 1 representerade mycket otydligt och 7 

representerade mycket tydligt. Innan experimentet påbörjades så fick deltagarna höra ett 

exempel på en NV1 mening som presenterades med icke matchande prime och en tydlig 

mening som presenterades med matchande prime. Deltagarna informerades att dessa två 

exempel motsvarade extrempunkterna på skalan från ett till sju. Testet utfördes i ett tyst rum. 

 

Vid början av varje undersökning visades ett vitt kryss mot en svart bakgrund på 

dataskärmen. Därefter presenterades en mening, ord för ord, både auditivt och visuellt. Först 

visades ett ord, ett prime, sen presenterades motsvarande auditiva segment, detta tills hela 

meningen var presenterad. Således presenterades först ett prime, sen motsvarande ljud, 

därefter ett ord och så vidare tills hela meningen hade presenterats. 
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Varje prime visades fram tills dess att motsvarande ljud spelats upp. Vid slutet av varje försök 

visades ett frågetecken på skärmen och deltagarna fick bestämma hur pass tydligt de upplevt 

den uttalade meningen. När deltagaren svarat så visades det vita fixeringskrysset på skärmen 

igen, innan nästa mening presenterades. 

 

Experimentet har upprepad design med faktorerna; Ljudkvalitet (tydligt ljud, NV12, NV6, 

NV3, NV1), Prime (M, iM) och Koherens (HK, LK). Tjugo LK-meningar och tjugo HK- 

meningar presenterades vid varje ljudkvalitetsnivå. Primen presenterades i vitt mot svart 

bakgrund. Tio LK och tio HK meningar presenterades tillsammans med matchande primes 

(M) vid varje ljudkvalitetsnivå. Tio LK och tio HK meningar presenterades tillsammans med 

icke matchande primes (konsonanter på rad, som inte bildar betydelse) vid varje 

ljudkvalitetsnivå. 
 
 
 

 

 
Figur 4: Illustration över de olika testförhållandena i testet för perceptuell tydlighet. Illustrerar 

försöksförhållandena, som beror av textprime, sammanhanget på meningen och på graden av ljudets 

degradering (där NV3-ljud är svårast att uppfatta). Den översta bilden förklarar relationen, den undre 

visualiserar ett möjligt scenario. 

 
 

Testet för perceptuell tydlighet beror av matchande eller icke matchande textprime, som kan 

vara antingen ord, eller konsonanter som presenteras tillsammans, prime visas till vänster i 

figur fyra. Till höger visas exempel på semantiskt koherenta och icke koherenta meningar. 

Talljudet presenteras på olika grader av NV-degradering. 
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Förmåga att läsa delvis maskerad text 

 
Ett Text Reception Threshold test (TRT) ger ett mått på förmågan att uppfatta delvis 

maskerad text. I det genomförda testet presenterades deltagarna inför skriftliga svenska 

meningar som var delvis dolda bakom ett linjemönster. Testet har även använts av (Kramer et 

al., 2009) och av (Zekveld, George, Kramer, Goverts, & Houtgast, 2007). Texten 

presenterades i rött mot vit bakgrund, linjemönstret var svart. 
 

Vid början av varje försök visades först ett linjemönster på dataskärmen. Texten 

presenterades därefter ord för ord bakom mönstret tills hela meningen blev synlig. Meningen 

var kvar på skärmen en mycket kort stund efter det att den var komplett. Linjemönstret var av 

olika tjocklek mellan försöksomgångarna och släppte därmed igenom olika mycket av 

meningarna. Deltagaren fick läsa meningen högt och försöksledaren noterade om meningen 

uppfattats korrekt eller inte. 

 

Deltagarna i utförde tre test som bestod av 13 meningar vardera. Det första testet var en 

övningsomgång och data från det testet exkluderades från analysen. Motivet till detta var en 

observerad inövningseffekt mellan den första delen av testet och resterade delar (Zekveld et 

al., 2007). Data från det testet är inte inkluderad i analysen (Zekveld et al., 2007). Poängen på 

testet var medelvärdet av de två testen efter övningsomgången. Låga poäng indikerar ett bättre 

resultat då det innebär att personen enbart behöver se en liten del av en mening för att förstå 

den. 
 
 
 

 

Figur 5: Maskerad text, (Bild från (Kramer et al., 2009). 
 

Poängen på TRT-testet, där text presenteras i rött mot vit bakgrund, var procentsatsen för hur 

många procent av texten som måste vara omaskerad för att 50% av meningarna skulle 

uppfattas korrekt. 
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Verbal Information Processing Speed (VIPS) 

Testbatteriet för ”Verbal Information Processing Speec”, VIPS, mäter tillgängligheten till 

lexikal information. VIPS testet har tidigare använts i en studie av Hällgren et al.(2001). 

Deltagarna svarade i denna studie på frågor som presenterades på en dataskärm genom att, på 

ett tangentbord, trycka ja med höger hand och nej med vänster hand. Den uppnådda poängen 

motsvarade medelvärdet på reaktionstiden för varje korrekt svar. 
 

Uppvärmningsdelen mätte respektive deltagares reaktionstid. Deltagarna skulle trycka på 

motsvarande knapp på tangentbordet för ja eller för nej när texten ”ja” eller ”nej” dök upp på 

skärmen. Uppvärmningsdelen bestod av totalt tio sådana responssekvenser. 

 

 
Fysisk matchnings uppgift: Deltagarna ombads att bedöma om två tecken representerade 

samma bokstav från alfabetet eller inte. Bokstäverna räknades enbart som lika om båda var 

samma bokstav och båda var versaler eller gemener, till exempel A-A till skillnad från a-A 

eller A-B, a-b, r-t, T-R som inte räknades som matchande par. 
 

Bokstäverna som ingick i testet var: A, B, R, T. Totalt presenterades 16 par; åtta stycken 

matchade och åtta stycken matchade inte. Det presenterades aldrig fler än två matchande eller 

icke matchande par i sekvens. Alla deltagarna presenterades inför bokstavsparen i samma 

ordning. 

 

 
Lexikal beslutsfattningsuppgift: Deltagare tillfrågades om tre bokstäver på rad var ett 

svenskt ord. Trettio stycken förslag användes i testet; 15 stycken riktiga och familjära svenska 

ord och 10 stycken pseudo-ord (bokstäver som går att uttala som ord) och fem stycken icke 

existerande ord. 
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Fonologisk beslutsfattningsuppgift: Deltagaren ombads bestämma om två stycken ord, som 

presenterades på en dataskärm, rimmade eller inte. Trettiotvå ordpar presenterades. Hälften av 

ordparen rimmade, hälften rimmade inte. Ordparen som presenterades var ortografiskt 

liknande, till exempel KATT/HATT, eller ortografiskt icke liknande DAGS/LAX, 

ortografiskt liknande men icke rimmande par var till exempel STÅL/STEL och ortografiskt 

icke liknande par till exempel CYKEL/SPADE. 

 

 
Semantisk beslutsfattningsuppgift: Deltagarna ombads bestämma om ett visst ord tillhörde 

en fördefinierad semantisk kategori eller inte. Fyra kategorier (djur, länder, sport och 

grönsaker) användes. Varje kategori utgjorde ett block. Inom respektive av de fyra blocken 

(ett block per kategori), så presenterades 24 ord, varav 16 stycken hörde till kategorin och 8 

stycken inte hörde till kategorin. 
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4.4. Procedur 

Varje deltagare testades enskilt i ett testrum. Deltagarna informerades om att de fick avsluta 

testet när de ville och att resultatet behandlades konfidentiellt. Deltagaren fick fylla i en 

medgivandeblankett samt formulär med två frågor om hörselnedsättning och ett Oldfieldtest 

som undersökte om personen var höger eller vänsterhänt. Oldfieldtestetet utvecklades 

ursprungligen av Oldfield (1970) och är en kvantitativ värdering av höger eller 

vänsterhänthet. 
 

Deltagarna fick utföra totalt sex moment, varav tre moment inte behandlas i denna rapport då 

de ingår i en annan studie. Formulären fylldes i vid ett bord i testrummet. Deltagarna 

instruerades att ta av sig hörapparaten och deras hörsel mättes sedan med hjälp av pure-tone 

audiometri. Detta för att korrigera för varje deltagares hörselnedsättning så att alla deltagarna 

som utförde testet fick samma hörsel efter korrigering. Resterande test utfördes vid en dator i 

samma rum. Hela testsessionen varade i cirka 75 minuter. 

 

 

 

 

4.5. Etiska aspekter 

Deltagarna läste ett informationsbrev om studien varefter de fick fylla i en 

medgivandeblankett. Medgivandeblanketten har utvecklats i enlighet med riktlinjer från 

Helsingforsdeklarationen och godkänts av den regionala etikkommittén i Linköping 

(2011/403-31). 
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4.6. Analysmetod 

Resultaten har analyserats i programmet IBM SPSS Statistics 22. De statistiska metoder som 

använts är ANOVA för upprepade mätningar (eng. repeated measures ANOVA), Newman- 

Keuls post hock test och Spearman - korrelationstest. 

 

 
 

Testet för perceptuell tydlighet 

För att mäta varians mellan medelvärden för uppfattad perceptuell tydlighet i relation till 

tidigare kunskaper och semantiskt sammanhang så användes ANalysis Of VAriance, 

ANOVA, för upprepade mätningar. Uppfattad tydlighet per ljudnivå användes som beroende 

variabel för att undersöka hur upplevd tydlighet av ljud graderades i relation till prime och 

semantisk kontext. Uppfattad perceptuell tydlighet för helt tydligt och helt otydligt talljud 

(NV1), inkluderades inte i ANOVAn (då variansen förväntades vara låg), utan användes 

enbart som ett mått på att deltagaren uppfattat uppgiften korrekt och kunde höra ljudet tydligt. 
 

De olika testförhållandena som undersöks i ANOVAn är 3* ljudkvalitet (NV12, NV6 och 

NV3),  2* Matchande/ickeMatchande prime (M, iM) och 2*Koherens(HK, LK). 

 
 
 

 
Oberoende testbatteri för mått av kognitiva förmågor 

Spearman korrelationer (Field, 2009) användes för att mäta om det fanns någon korrelation 

mellan testet för perceptuell tydlighet och förmågan att integrera information (TRT), eller 

mellan testet för perceptuell tydlighet och lexikal tillgänglighet (VIPS). 

Korrelationer mättes mellan testet för perceptuell tydlighet och poängen från TRT testet. 

Korrelationer mättes även mellan testet för perceptuell tydlighet och responstid för korrekta 

svar från VIPS batteriet. 
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5. RESULTAT 

 
Resultaten visar på att närvaro av prime och semantisk koherens påverkar förståelsen av 

degraderat tal. 

 
 

5.1. Sammanfattning av resultat 

 

Medelvärden 

Medelvärden för uppfattad perceptuell tydlighet för presenterat ljud ökade, som förväntat, 

med antalet NV-band (där NV3 är otydligast och NV12 tydligast). Medelvärden för uppfattad 

perceptuell tydlighet för ljudnivå NV3 och NV6 var högst när ljudet presenterades efter ett 

matchande prime. Högst uppfattad perceptuell tydlighet för ljudnivå NV12 var för meningar 

med hög koherens. 

 

 
Huvudeffekter 

Vid analys av huvudeffekter så hade varje enskild variabel, ljudkvalitet, textprime och 

koherens en huvudeffekt. Parvis jämförelser (Pairwise-comparisons) gjordes för varje 

variabel. Upplevd tydlighet av degraderat ljud ökade som förväntat med ökat antal NV-band. 

Samma mönster syntes även vid jämförelser mellan medelvärden för respektive 

försökssituation. Upplevd tydlighet av degraderat ljud ökade om ljudet presenterades efter ett 

matchande prime jämfört med ett icke matchande prime. Upplevd tydlighet av degraderat ljud 

ökade texten var högkoherent jämfört en lågkoherent. 
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Interaktion 

Det fanns inga interaktioner mellan prime och upplevd tydlighet av ljud eller mellan 

semantisk koherens och upplevd tydlighet av ljud. Det fanns en interaktion mellan upplevd 

tydlighet av ljud, prime och semantisk koherens. Post-hock test visade att det fanns 

signifikanta värden mellan alla situationer där ljud presenterats efter ett matchande prime, 

jämfört ett icke- matchande prime. Jämförelser visar på signifikanta skillnader oavsett om 

texten hade hög eller låg semantisk koherens. 

 

När ett ljud presenteras efter ett matchande prime så visar resultaten på signifikanta skillnader 

mellan meningar med hög eller låg koherens för alla ljudnivåer. När ett ljud presenteras efter 

ett icke matchande prime så visar resultaten på signifikanta skillnader mellan meningar med 

hög eller låg koherens på ljudnivåer där ljudet är halvsvårt och enklare att uppfatta (NV6, 

NV12). Men det fanns inga signifikanta värden mellan meningar med hög eller låg koherens 

för den otydligaste ljudnivån, NV3. I figur sex visas att meningar som presenteras efter ett 

prime uppfattas som tydligare och att meningar med hög koherens uppfattas som tydligare 

(förutom för NV3 efter icke matchande prime). 

 
 
 

Korrelationer 

Det fanns korrelationer inom VIPS-batteriet mellan den fonologiska deluppgiften och den 

semantiska och mellan den lexikala och mellan den fysiska matchningsuppgiften. 

Det fanns en signifikant korrelation mellan TRT-testet och två försöks förhållanden från testet 

för perceptuell tydlighet. 
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5.2. Resultat, tabeller och diagram 
 

Medelvärden för tydlighetsgraderingar vid ljudkvalitetsnivåerna NV3, NV6 och NV12 med 

eller utan matchande prime, och för meningar med eller utan hög koherens, visas i tabell 2. 

 

 
Tabell 2 

Medelvärde och standardavvikelse (SD) för uppfattad perceptuell tydlighet för respektive ljudnivå, (NV3, 

NV6, NV12), för matchande och icke matchande prime, och för meningar med hög respektive låg 

koherens. 

 
Ljudnivå	 Prime	 Koherens	 Medelvärde	 SD	
NV3	 Matchande	 Hög	Koherens	 3,46	 1,39	
NV3	 Matchande	 Låg	Koherens	 2,57	 1	
NV3	 Inte	Matchande	 Hög	Koherens	 1,58	 0,41	
NV3	 Inte	Matchande	 Låg	Koherens	 1,522	 0,56	
NV6	 Matchande	 Hög	Koherens	 3,89	 1,21	
NV6	 Matchande	 Låg	Koherens	 3,03	 1,07	
NV6	 Inte	Matchande		 Hög	Koherens	 2,49	 1,05	
NV6	 Inte	Matchande		 Låg	Koherens	 1,99	 0,69	
NV12	 Matchande	 Hög	Koherens	 4,37	 1,22	
NV12	 Matchande	 Låg	Koherens	 3,26	 0,86	
NV12	 Inte	Matchande	 Hög	Koherens	 3,92	 1,43	
NV12	 Inte	Matchande	 Låg	Koherens	 2,58	 0,62	

 
 
 

Medelvärdena för uppfattad perceptuell tydlighet ökar med ökad tydlighet på presenterat ljud 

(där NV3 är otydligast och NV12 tydligast). För ljudnivå NV3 och NV6 så är den uppfattade 

tydligheten på ljudet högst då meningen presenteras efter ett matchande prime (M). För 

ljudnivå NV12 så är den uppfattade tydligheten på ljudet högst då meningen har hög 

koherens. Meningar med både hög koherens och som presenteras efter ett matchande prime, 

har högst medelvärde för uppfattad perceptuell tydlighet, för respektive ljudnivå. 

Standardavvikelsen var högre för matchande prime på NV3 och NV6. 
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ANOVA 

Statistiska beräkningar (repeated-measures ANOVA) som utförts på de tre förhållandena 

ljudnivå, tidigare kunskaper och semantisk kontext, (3×2×2), visade på huvudeffekt för varje 

enskild variabel och på interaktionseffekter mellan alla tre variabler. 

 

 

 

Huvudeffekt 

Det fanns en signifikant Huvudeffekt av Ljudkvalitet: (F(2,8) = 65,74; p = .000011). 

Jämförelser mellan ljudnivåer (Pairwise comparisons), där Sidak justering för multipla 

jämförelser gjorts, visade att upplevd tydlighet av talljud graderades som signifikant högre för 

NV12 jämfört NV3, (p = .0002) och att talljud graderades som signifikant högre för NV12 

jämfört NV6, (p = 0.0004); och att tydligheten graderades som högre för NV6 än för NV3, 

(p = 000.9). Samma mönster går att se i figur sex. 

 
Det fanns en signifikant huvudeffekt av Text: (F(1,4) = 25,32; p = .0073). I figur sex syns det 

att talljud graderades som högre om en mening presenterades efter ett matchande prime 

jämfört ett icke-matchande prime. 
 

Det fanns en signifikant huvudeffekt av Koherens: (F(1,4) = 10,74; = .031). 

I figur sex syns det att upplevd tydlighet för talljud graderades som högre om en mening var 

högkoherent jämfört lågkoherent. 

 
 

Interaktioner 

Det fanns ingen signifikant interaktion mellan: Ljudkvalitet *Text: (F(2,8) = 4,04; p = .061). 

Det fanns ingen signifikant interaktion mellan: Ljudkvalitet * Koherens: 
(F(2,8) = 3,51; p = .080). 

Det fanns ingen signifikant interaktion mellan: Text * Koherens: (F(1,4) = 5,24; p = 

.084) Det fanns en signifikant interaktion mellan Ljudkvalitet * Text * Koherens: 
(F(2,8) = 4,54; p = .048). 
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Figur 6: Uppfattad perceptuell tydlighet för respektive ljudnivå, för matchande primes (till vänster), och 

för icke-matchande primes (till höger), för text med hög koherens (blå, övre linje) och för text med låg 

koherens (röd, undre linje). På X-axeln visas ljudnivåerna (NV3, NV6, NV12) och på y-axeln visas 

värden för uppfattad perceptuell tydlighet. 

 

Matchande prime ger en högre uppfattad perceptuell tydlighet jämfört icke-matchande prime. 

Jämförelser visar på signifikanta skillnader oavsett om texten har hög eller låg semantisk 

koherens. Den uppfattade perceptuella tydligheten stiger för respektive ljudnivå, 

högkoherenta texter ger högre uppfattad perceptuell tydlighet jämfört lågkoherenta texter. 

För matchande prime på ljudnivå NV3 så fanns det en signifikant skillnad för uppfattad 

perceptuell tydlighet beroende på om texten hade högt eller lågt semantiskt sammanhang 

(p = .0066). För matchande prime på ljudnivå NV6 så fanns det en signifikant skillnad för 

uppfattad perceptuell tydlighet beroende på om texten hade högt eller lågt semantiskt 

sammanhang (p = .0055). För matchande prime på ljudnivå NV12 så fanns det en signifikant 

skillnad för uppfattad perceptuell tydlighet beroende på om texten hade högt eller lågt 

semantiskt sammanhang (p = .0017). 

För icke matchande prime på ljudnivå NV3 så fanns det ingen signifikant skillnad för 

uppfattad perceptuell tydlighet beroende på om texten hade högt eller lågt semantiskt 

sammanhang (p = .75). För icke matchande prime på ljudnivå NV6 så fanns det en signifikant 

skillnad för uppfattad perceptuell tydlighet beroende på om texten hade högt eller lågt 

semantiskt sammanhang (p = .022). För icke matchande prime på ljudnivå NV12 så fanns det 

en signifikant skillnad för uppfattad perceptuell tydlighet beroende på om texten hade högt 

eller lågt semantiskt sammanhang (p = .00073). 
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Tabell 3 
Medelvärden för antalet korrekta svar (KRs) och standardavvikelsen (SD) presenteras för Text Reception 

Threshold testet, TRT. Medelvärde och standardavvikelse (SD) för reaktionstid (RTs), för antalet korrekta 

respons (KRs) presenteras för test som tillhör VIPS batteriet (Uppvärmning, Lexikal beslutsfattning, 

Fonologisk beslutsfattning och för semantisk beslutsfattning). 

 

 
 

 

 

I diagrammet syns att reaktionstiden för korrekta svar är lägst för den semantiska uppgiften 

och uppvärmningsdelen. Reaktionstiden är högre för den lexikala och för den fonologiska 

uppgiften. Standardavvikelsen är högst för den semantiska uppgiften. 
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Tabell 4 
Korrelationer mellan de oberoende testen visas i tabellen. Korrekt respons för TRT-testet och sekunder för 

korrekt respons (m), för testen som är inkluderade i VIPS-batteriet). *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 

 

 
 
 
 

Inom testen i VIPS-batteriet fanns det en korrelation mellan den Fonologiska-deluppgiften 

och den Semantiska (r=0,99, p<0.05). Det fanns också en korrelation mellan den Fysiska 

matchnings uppgiften och den Lexikala (r=0,9, p<0.05). 
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Tabell 5 

Korrelationer mellan de oberoende testen och testet för perceptuell tydlighet visas i tabellen. (Korrekt respons 

för TRT och tid för korrekta svar för testen som är inkluderade i VIPS-batteriet). *p<0.05, **p<0.01, 

***p<0.001. 
 

 

 
 
 
 
 

Det fanns ingen korrelation mellan VIPS-batteriets olika delar och testet för perceptuell 

tydlighet. 
 

Det fanns en signifikant korrelation mellan TRT-testet och meningar med hög koherens på 

ljudnivå NV6, som presenteras efter ett icke-matchande prime (p<0.05). Det fanns en 

signifikant korrelation mellan TRT-testet och meningar med låg koherens, på ljudnivå NV12, 

som presenterats efter ett matchande prime (p<0.05). 
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5.3. Bortfall 
 

En deltagare hade sämre hörsel än vad som gick att korrigeras för i undersökningen, detta 

medförde att den deltagaren inte hade tillräckliga förutsättningar för att kunna utföra testet för 

perceptuell tydlighet korrekt. Denna deltagare räknades således bort från undersökningen. 

Förutsättningarna för testet var att tydlighetsgraderingar för uppfattat ljud skulle visa på 

takeffekter för den tydligaste ljudnivån och på golveffekter för den otydligaste ljudnivån, 

NV1. Så var inte fallet, två deltagare svarade att de upplevde brusnivån inom intervallet 1,1 - 

5,3 och mellan 1,7 – 3,4, för NV1 där upplevd brusnivå förväntades graderas som nummer ett 

på skalan från 1 – 7 (där 1 representerar mycket otydligt och 7 representerar mycket tydligt). 

En deltagare hade uppfattat meningar på ljudnivå NV1, som presenterades efter ett icke 

matchande prime som otydliga, som förväntat, m = 1,09 och m=1,1. Däremot uppfattade 

deltagaren inte meningar på ljudnivå NV1 som presenterades efter ett matchande prime som 

otydliga m = 5,4 och m = 4,2. För matchande prime på ljudnivå ett hade inget svar graderats 

korrekt (tydlighet ett), utan varierade mellan mellan 3-7 och 3-5. 

Detta berodde antagligen på att deltagaren fokuserade för mycket på text-primet. Ljudet kan 

ha upplevts som mindre brusigt för att primet var tydligt. Deltagaren har antagligen värderat 

text-primens tydlighet och inte ljudets. 

En deltagare avvek något från det förväntade värdet på NV1 meningarna, 

tydlighetsgraderingarna varierade mellan 1-7 för alla meningar, förutom den meningen som 

presenterades utan matchande prime och som hade låg koherens. Uppfattad tydlighet för den 

meningen varierade mellan 2-7 och m=3,4. Deltagaren uppfattade en uttalad mening som 

presenterades utan matchande prime och som hade låg koherens som tydligare jämfört de 

andra meningarna på NV1. Deltagaren upplevde den situationen, som borde upplevas som 

allra otydligast, på NV1 nivån, som mer tydlig än de andra situationerna på NV1. Deltagaren 

hade även graderat uppfattad perceptuell tydlighet utan att ge konsekventa svar. Detta 

indikerar att deltagaren inte förstått uppgiften. 
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Deltagarna borde inte uppfatta någon skillnad mellan de olika testförhållandena på den 

otydligaste eller på den tydligaste ljudnivån. Om de uppfattat skillnader så kan det bero på att 

de fokuserat på hur pass lättförståelig text-primet/meningen är och inte på hur pass tydligt 

ljudet uppfattas. Syftet är att deltagarna skall bestämma hur pass tydligt de upplevt ljudet. Det 

var förväntat att det inte skulle vara någon varians mellan testförhållandena för den 

otydligaste och den tydligaste ljudnivån. Det konstaterades en varians som berodde på att två 

av deltagarna sannolikt inte förstått uppgiften, därför exkluderades dessa deltagare från 

analysen. 

Totalt exkluderades tre deltagare från analysen, en på grund av för grav hörselnedsättning och 

två stycken på grund av att de inte förstått uppgiften. 
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6. DISKUSSION 

Kortfattat så behandlar studiens frågeställningar förståelse av degraderat tal i kontext, den 

möjliga relationen mellan auditiv och visuell förmåga att förstå degraderat språk och den 

möjliga relationen mellan lexikal tillgänglighetshastighet och språkförståelse. 

 

 

 
 

Kontextens inverkan på språkförståelse 

Den första frågeställningen syftade till att undersöka om kontextinformation i form av tidigare 

kunskaper och/eller semantisk koherens påverkar språkförståelse. 

Huvudeffekter för ljudkvalitet, tidigare kunskaper och semantisk koherens visar på att dessa 

påverkar upplevd tydlighet av talljud. Däremot fanns det inga interaktioner mellan tidigare 

kunskaper/prime och upplevd tydlighet av ljud, mellan semantiskt sammanhang och upplevd 

tydlighet av ljud eller mellan prime och semantiskt sammanhang. Detta skulle kunna bero att 

antalet deltagare var relativt få. 

Medelvärden för upplevd perceptuell tydlighet var högre för meningar med fler NV-band 

(t.ex. NV12), med hög koherens och som presenteras efter ett matchande prime, detta är bra 

och visar att deltagarna uppfattar skillnader mellan ljudnivåer korrekt. Studier av Shannon et 

al., (1995) styrker att tydligheten av talljud som behandlats med hjälp av Noise Vocoding 

ökar med antalet NV-band. 

Medelvärden visade tendenser på att prime ökar den upplevda tydligheten av degraderat ljud 

och att semantisk koherens ökar den upplevda tydligheten av degraderat ljud. Att det inte 

fanns några signifikanta interaktioner mellan par av variabler skulle också kunna bero på att 

undersökningen hade relativt få deltagare. 
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Interaktion mellan semantisk koherens, tidigare kunskaper och uppfattad perceptuell 

tydlighet 

Tidigare kunskaper och semantisk koherens är således faktorer vars närvaro påverkar 

språkförståelse positivt. Det fanns en interaktion mellan de tre variablerna: semantisk 

koherens, tidigare kunskaper och uppfattad perceptuell tydlighet. Post-hock test visade på 

signifikanta skillnader då matchande prime var närvarande jämfört icke matchande prime. Det 

fanns också signifikanta skillnader för semantisk koherens jämfört frånvaro av semantisk 

koherens, förutom då ljudet var väldigt otydligt (NV3) och presenterades efter ett icke 

matchande prime. 

I figur sex visas tydlighetsgraderingar för talljud presenterat efter matchande prime eller efter 

icke-matchande prime, skillnader mellan semantisk koherens och icke-koherens visas. 

I figur sex visas att när en mening presenteras efter ett matchande prime så ökar den 

uppfattade perceptuella tydlighet av ljud, för alla ljudnivåer. 

När en mening presenterades efter ett icke matchande prime så hittades ingen signifikant 

skillnad mellan om texten hade hög eller låg koherens vid den otydligaste ljudnivån, NV3. 

Detta kan bero på att ljudet är så pass otydligt att tidigare kunskaper krävs för någon form av 

förståelse av ljudet på den ljudnivån över huvud taget. Det är svårt att använda sig av 

sammanhanget i en uttalad mening, om det inte går att uttyda någon betydelse alls utifrån 

meningen. 

Den uppfattade tydligheten av ljudet påverkas inte av meningens semantiska sammanhang 

eftersom att meningen är för svår att uppfatta utan tidigare kunskaper. När ljudet blir tydligare 

(NV6 och NV12) för meningar som presenteras efter icke-matchande prime så finns det 

signifikanta skillnader mellan om texten är semantiskt sammanhängande eller inte 

sammanhängande. 

Tidigare kunskaper i form av matchande prime ökar uppfattad tydlighet av degraderat tal 

oavsett om en mening är semantiskt sammanhängande eller inte. Studier av Sohoglu et al., 

(2014) visar att skriven text har störst effekt på den uppfattade tydligheten av tal som 

degraderats genom tekniken Noise-vocoding när texten presenteras före i stället för efter det 

degraderade talljudet. 
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Semantiskt sammanhang påverkar den uppfattade tydligheten av ljud, när ljudet är tillräckligt 

tydligt, eller när tidigare kunskaper lett till ökad förståelse av meningens betydelse. Tidigare 

studier har visat att när tal är degraderat så rapporteras fler ord från semantiskt 

sammanhängande, koherenta, meningar jämfört semantiskt osammanhängande meningar (M. 

H. Davis et al., 2011). 

 
Det kan vara så att ett matchande prime leder till att kunskaper hämtas från långtidsminnet, 

som kan matchas med inkommande talsignal och därigenom ge en ökad förståelse. Tidigare 

kunskaper krävs för att ljud som är tillräckligt svårt att förstå skall uppfattas som tydligt. 

Sammanhanget i en mening inte kan öka förståelsen det inte bidrar med tillräckliga 

begränsningar som gör tolkningen möjlig. 

Både matchande prime och semantisk koherens leder tillsammans till ett högre värde för 

uppfattad tydlighet av degraderat ljud jämfört om de presenterats enskilt. Detta skulle kunna 

ses som argument för att processerna inte fungerar likadant och såldes skiljer sig från 

varandra. 

 

 

 

Kontext som leder till Pop-out effekten 

Pop-out effekten beskrivs av Maljkovic & Nakayama, (2000), en effekt där tidigare kunskaper 

leder till att vissa egenskaper hos nästkommande information får ökad uppmärksamhet. I 

denna studie sker pop-out effekten då information som presenteras innan den uttalade 

meningen hjälper till att förstå meningen. 

Text och ljud presenteras sekventiellt i denna studie, pop-out borde ske enligt samma 

sekventiella mönster, förutom då ett icke matchande prime presenteras. När ett icke 

matchande prime presenteras så kan i stället ljudsekvenserna som presenteras efter varandra 

ge ökad förståelse, som borde uppfattas som mer tydlig för semantiskt sammanhängande 

meningar. 
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I studien mäts således uppfattad perceptuell tydlighet, men också pop-out effekten, i de fall 

där sammanhanget vari den uttalade meningen presenteras, gör att den perceptuella 

tydligheten av ljudet uppfattas öka. Nuvarande studie visar på att pop-out effekten sker då en 

mening presenteras efter ett matchande prime, semantiskt sammanhängande jämfört 

osammanhängande meningar ökar den uppfattade tydligheten. Den perceptuella tydligheten 

upplevs som störst när meningen är semantiskt koherent och presenteras efter ett matchande 

prime. 

 

 

 
Förståelse för delvis tydliga meningar 

Den andra frågeställningen syftade till att undersöka om det fanns ett samband mellan att 

förstå skriftliga meningar som är delvis dolda och att uppfatta auditivt degraderade meningar. 

Jämförelser mellan testet för perceptuell tydlighet och TRT-testet visade på att TRT-testet 

korrelerade med vissa delar av testet för perceptuell tydlighet. Resultatet från den nuvarande 

studien föreslår att förmågan till att kunna läsa delvis maskerad text kan vara involverad då 

det gäller förståelse av degraderat tal. Det kan finnas modalitetsgenerella aspekter för att 

förstå ett språkligt percept utifrån kontext, oberoende av om det gäller talat ljud eller skriven 

text. 

Förmågan att kunna läsa delvis maskerad text involverar att ha tillgång till den 

representationen i långtidsminnet som motsvarar de degraderade nedskrivna orden. Förmågan 

att kunna läsa delvis maskerad text har tidigare visat sig ha en korrelation till att känna igen 

tal i brus, i den auditiva motsvarigheten till TRT testet, SRT (Zekveld et al., 2007). I 

nuvarande studie fanns en korrelation mellan två delar av testet för perceptuell tydlighet och 

TRT-testet. 

Individuella skillnader i prestation på TRT-test och test för arbetsminneskapacitet relaterades 

till att enklare förstå tal om det presenterades efter en ledtråd (eng. cue), (Zekveld et al., 

2012). Det fanns inget i denna studie som visade på att matchande prime i högre grad 

korrelerade med TRT-testet. 
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Lexikal tillgänglighet 

Den tredje frågeställningen syftade till att undersöka om det fanns ett samband mellan lexikal 

tillgänglighetshastighet och att förstå en auditivt degraderad mening. 

 

Ingen av delarna från VIPS-batteriet korrelerade med testet för perceptuell tydlighet. Detta 

kan bero på att testet inte mäter egenskaper som är signifikanta för språkförståelse under 

suboptimala förhållanden. Tidigare studier har dock visat att testet mäter funktioner som är 

relevanta för språkförståelse (Hällgren et al., 2001). Att det inte fanns någon korrelation 

mellan VIPS-batteriet och testet för perceptuell tydlighet kan ha bero på att det var relativt få 

deltagare som utförde testet. 

Enligt Rönnberg (2013) så kan det vara så att personer med hörselnedsättning är sämre på att 

bedöma om ord rimmar eller inte. Detta kan bero på att den fonologiska representationen i det 

semantiska långtidsminnet ser annorlunda ut. Enligt ELU-modellen så kan personer med hög 

arbetsminneskapacitet kompensera för dåliga fonologiska representationer eftersom de kan 

hålla representationer i minnet och därigenom dubbelkolla betydelsen Rönnberg (2013). 

Kognitiva funktioner kan således påverka resultaten på detta test, men kognitiva funktioner 

påverkar också testet för perceptuell tydlighet, så det är inget argument till varför det inte 

fanns någon korrelation mellan testen. 

 

Korrelationer inom VIPS 

Jämförelser mellan testet för perceptuell tydlighet och VIPS-batteriet visade på att VIPS- 

batteriet inte korrelerade med testet för perceptuell tydlighet. Men att VIPS-batteriet hade 

inbördes korrelationer. 

Korrelationsmätningar visade att den fonologiska och den semantiska deluppgiften från VIPS- 

batteriet delade egenskaper och att den lexikala och den fysiska matchningsuppgiften delade 

egenskaper.  Detta kan bero på att den fonologiska och semantiska deluppgiften är 

involverade i processer som kan vara mer kognitivt belastande då den ena uppgiften 

involverar att tyst artikulera ord för sig själv och den andra uppgiften kräver kunskap om 

kategorier.  
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Den fysiska och den lexikala beslutsfattningsuppgiften har att göra med matchningsprocesser 

där egenskaper hos en bokstav eller ett ord jämförs med kunskaper i långtidsminnet. 

Medelvärden för reaktionstider för antal korrekta svar i VIPS-batteriet följer resultaten från en 

studie av Hällgren et al., (2001), på så sätt att reaktionstiden ökar i följande ordning: 

semantisk, lexikal och fonologisk uppgift. Denna studie skiljer sig dock från Hällgren et al, 

(2001) i och med att den fysiska matchningsuppgiften tar har högre reaktionstid. Det höga 

värde som uppgiften fått i denna studie behöver inte bero på uppgiftens komplexitet utan kan 

bero på avvikande svar hos försöksdeltagare. 

 

 

 
 

Perceptuell tydlighet och åldrande 

Deltagarna i denna studie har en åldersrelaterad hörselnedsättning. I tidigare studier har det 

föreslagits att det finns både modalitetsspecifika och modalitetsospecifika aspekter då det 

gäller auditiv taligenkänning och visuell textigenkänning och att åldrande verkar påverka de 

kognitiva mekanismerna för språkbearbetning som inte är modalitetsspecifika. Studien visade 

också att åldrande inte minskar förmågan hos äldre att använda sig av kontext för att förstå 

språk (Humes, Burk, Coughlin, Busey, & Strauser, 2007). Benichov et al., (2012) visade att 

skillnader i kognitiva funktioner och ålder påverkade hur pass lätt det var att känna igen ord 

korrekt. Benichov et al., (2012) visade också att påverkan av hörselnedsättning minskade 

progressivt med ökad predicerbarhet utifrån kontexten. 

Åldrande beskrivs påverka explicita men inte på implicita delar av ELU-modellen. Rönnberg 

et al,. (2008) beskriver att explicit bearbetning och lagringsmekanismerna för lexikal 

tillgänglighet påverkas av ålder, medan den implicita funktionen verkar vara relativt 

opåverkad. Deltagarnas ålder har i denna studie kanske påverkat explicita 

bearbetningsprocesser, dock så har studien inte haft fokus på effekten av ålder på resultatet. 

Värden har inte heller jämförts mellan åldersgrupper. 
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Arbetet ur samhällsnyttigt perspektiv 

Ur ett humanistiskt perspektiv är undersökningen intressant eftersom hörsel påverkar 

människans dagliga upplevelser. Evolutionsmässigt ligger anpassning i människans natur. Det 

är intressant att undersöka hur yttre omständigheter och kontext kan påverka språkförståelse 

för hörselskadade eftersom de borde ha en vana vid att aktivt använda sig av sin omgivning, 

såsom till exempel tidigare kunskaper och semantisk kontext, för att uppfatta vad som sägs. 

Förutsättningen för att få signifikanta resultat i relation till de förhållanden där kontexten inte 

underlättar förståelsen skulle därför kunna vara större om mätningar görs på en person med 

hörselnedsättning. 

 

 
Att känna igen mönster i tal är en robust process. Både spektrala och temporära ledtrådar kan 

användas för att förstå ett NV-bearbetat talljud. Att spektral information är begränsad eller 

frånvarande är vanligt hos hörselskadade personer. Påvisandet av att taligenkänning kan ske 

genom primärt temporära ledtrådar är viktigt för utvecklingen av auditiva proteser (Shannon 

et al., 1995). Det bearbetade ljud som används i denna studie kan således ge en större inblick i 

hur en person med hörselsvårigheter uppfattar tal. 
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6.1.  Sammanfattning av diskussion 

Uppfattad perceptuell tydlighet av talljud som degraderats med hjälp av metoden Noise 

Vocoding ökar med antalet frekvensband. 

Semantiskt sammanhang och tidigare kunskaper, i form av matchande textprimes, ökar den 

upplevda tydligheten av perceptuellt degraderade meningar. Tydligheten upplevs som högst 

när både matchande prime förekommer innan talljudet och när meningen som presenteras är 

semantiskt sammanhängande. Sammanhanget som meningen presenteras i leder till en pop- 

out effekt som gör att meningen upplevs som tydligare. 

Textprime leder till högst värden för perceptuell tydlighet när ljudet är sämre; när ljudet är lite 

bättre leder semantisk sammanhang/koherens också till att den perceptuella tydligheten 

uppfattas som högre. 

Den fonologiska och den semantiska deluppgiften från VIPS-batteriet, delar egenskaper med 

varandra och den lexikala och den fysiska matchningsuppgiften delar egenskaper med 

varandra. Detta kan bero på att den fonologiska deluppgiften och den semantiska relaterar till 

processer som kräver kunskaper i form av att tyst kunna artikulera och rimma eller att ha 

kunskap om kategorier, medan de två resterande uppgifterna relaterar till lexikala kunskaper, 

om enskilda ord, och bokstäver. Alla processer relaterar sannolikt till att hålla information i 

arbetsminnet och matcha med tidigare kunskaper i långtidsminnet. 

Förmågan till att kunna läsa delvis maskerad text kan vara involverad då det gäller förståelse 

av degraderat tal. Det fanns korrelationer mellan TRT-testet och två testförhållanden från 

testet för perceptuell tydlighet. Det kan finnas modalitetsgenerella aspekter för att förstå ett 

språkligt percept utifrån kontext, oberoende av om det gäller talat ljud eller skriven text. 

 

Resultaten i studien påverkades antagligen inte avsevärt av att deltagarna var äldre. Humes et 

al, (2007), har visat att förmågan att använda sig av kontext inte minskar för äldre människor. 

Benichov et al., (2012) visade bland annat att påverkan av hörselnedsättning minskade 

progressivt med ökad predicerbarhet utifrån kontexten. I denna studie undersöks inte 

skillnader i resultat mellan åldersgrupper. 
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7. METODDISKUSSION 

 

Testet för perceptuell tydlighet 

 

Testet för perceptuell tydlighet passar studiens syfte bra. Det finns olika sätt att förändra tal på 

så att det blir svårt att uppfatta. Till exempel så kan talet delvis störas av brusljud (Kramer et 

al., 2009), eller av babbelljud (Benichov et al., 2012). Sättet på vilket ljudet manipulerats i 

denna studie passar med de olika kontexterna som påverkar ljudets tydlighet. Det skulle till 

exempel vara inkonsekvent att mäta primeingeffekt, eller påverkan av semantiskt 

sammanhang, om ljudet var delvis degraderat i stället för jämnt degraderat över en hel 

mening. 

 

 

 

Förmågan att förstå delvis degraderad text, TRT 

 
Den auditiva motsvarigheten till TRT-testet, SRT-testet, presenterar tal som delvis störs av 

brusljud. I denna undersökning är talet jämnt degraderat. En anledning till att det inte hittades 

fler korrelationer mellan att vara bra på att läsa delvis maskerad text och mellan att uppfatta 

degraderat tal, som degraderats med hjälp av Noise Vocoding, skulle kunna vara att det 

degraderade talet är jämnt degraderat och texten i TRT-testet är delvis degraderad. 

De uttalade meningarna i testet för perceptuell tydlighet är jämnt degraderade, över hela 

meningen. Texten i TRT-testet var delvis dold, till skillnad från att hela meningen skulle ha 

varit konsekvent lite otydlig. På samma sätt som SRT-testet beskrivs vara en motsvarighet till 

TRT-testet (se: Zekveld et al., 2007), så kanske testet för perceptuell tydlighet behöver en 

motsvarighet till TRT-testet där en hel mening är konsekvent svår att läsa. 
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Figur 7: Ett exempel på en skriftlig mening som är jämnt, i stället för delvis, degraderad. 
 
 
 

Figur sju ger ett exempel på hur en jämt degraderat mening skulle kunna se ut, där ledtrådarna 

för förståelse inte är mycket tydligare på ett visst ställe, och helt otydliga på ett annat, som i 

TRT-testet (figur 5), utan där meningarna är jämnt otydliga. 
 

Kramer et al.,(2009) undersökte gemensamma nämnare för TRT-testet och dess auditiva 

motsvarighet, SRT-testet, där framkom det att trots att TRT-testet ansågs vara en fullgod 

visuell motsvarighet till det auditiva testet, SRT, så täcker TRT-testet ännu inte alla kognitiva 

aspekter som är relevanta för talförståelse under dåliga förhållanden för lyssnande. Ytterligare 

forskning har också visat på att TRT-testet ännu inte täcker alla kognitiva top-down aspekter 

som är relevanta för att förstå tal i brus. Testet borde utvecklas och bero mer på 

bearbetningshastighet och arbetsminneskapacitet. (Kramer et al., 2009). 

 

 

 
 

VIPS-testet 

Resultat från VIPS-testet följer i stort resultaten från Hällgren et al, (2001). Det verkar inte 

finnas många test för lexikal tillgänglighet. Att resultaten i denna studie avviker från nyss 

nämnda studie kan bero på att undersökningen hade relativt få deltagare. 
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8. Slutsats 
 

Denna studie har visat att semantisk koherens och tidigare kunskaper ökar den perceptuella 

tydlighet av tal som degraderats, med hjälp av metoden Noise Vocoding. Pop-out effekten 

skedde för degraderade auditiva meningar som presenterades efter ett matchande prime. 

Semantisk koherens ledde till att den upplevda tydligheten av talljudet ökade när ljudet var 

tillräckligt tydligt. 

Uppfattad perceptuell tydlighet var högst då semantisk koherens och prime båda var 

närvarande. Jämfört med då antingen prime eller semantisk koherens var närvarande. Man 

kan se detta som argument för att processerna är skilda åt. 

Tidigare kunskaper och semantiskt sammanhang påverkar perceptuell tydlighet, enskilt. Men 

tydligheten av ljud som är svårt att höra upplevs som högre om både tidigare kunskaper och 

semantiskt sammanhang finns tillgängliga, som hjälp åt den som skall uppfatta talljud som är 

svårt att förstå. 
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9. Fortsatt forskning 

Det är relevant för fortsatt forskning att jämföra resultat från testen som ingick i denna studie, 

med resultat från fler grupper. Till exempel med grupper inom olika ålder, med och utan 

hörselskada, eller människor som talar teckenspråk. 

I relation till åldrande och hörselskada är till exempel kognitiva faktorer intressanta att mäta. 

Teckenspråk relaterar till kognitiva faktorer och språkförståelse som inte beror av ljud. 

Vidare forskning skulle kunna involvera ett test för förståelse av degraderad text, där 

degraderingen av texten motsvarade testet för perceptuell tydlighet bättre. Ett test för upplevd 

tydlighet av degraderad text där texten är degraderad i enlighet med ett mönster som följer 

testet för perceptuell tydlighet. Till exempel som i förslaget som visas i figur sju. 

Denna studie hade kunnat ha med test för att mäta generella aspekter av 

arbetsminneskapacitet. Fler test för arbetsminneskapacitet var dock en del av den större 

studien som gjorts i relation till denna. Arbetsminneskapacitet nämns i flera studier som 

relevant för språkförståelse och relaterat till individuella skillnader. Därför skulle detta 

självklart vara intressant att mäta och diskutera detta vidare. 
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Linköping,den4:eFebruari2015	
	
	

Informationsbrev om deltagande i forskningsprojektet 

"Kognition och talförståelse" 

 
 

Bästa Deltagare, 
 

Vi är en svensk-kanadensisk forskargrupp som studerar hur vår uppfattning av talat språk 
påverkas av vilka förkunskaper vi har om vad som kommer att sägas. De forskare som 
medverkar i projektet är Mary Rudner och Carine Signoret vid Linköpings Universitetet och 
Ingrid Johnsrude vid Queens University, Kanada. 

Syftet är att studera hur vår förkunskap påverkar talförståelse i olika situationer där talet är 
mer eller mindre tydligt. 

Studien omfattar undersökning av syn och hörsel, kognitiva tester och ett experiment som 
innebär att du får lyssna på meningar och bedöma hur tydligt de hörs. Resultaten kommer att 
ge oss en bättre förståelse av mekanismerna bakom uppfattning av talat språk. Denna kunskap 
kan användas för att hjälpa personer med hörselnedsättning. 



50 

	

	

	 Astrid	Björnsdotter	Karlsson	
Examensarbete	

	
	 	

 

Studien sker i Linköpings universitet, I-huset 

Syn- och hörselkontroll. 
 

Din hörsel kommer att mätas med hjälp av en hörselundersökning som bestämmer dina 
hörtrösklar för frekvenser mellan 100 och 8000 Hz (genom att följa ANSI förfarande). 

 
 

Kognitiva tester. 
 

Vi kommer att presentera kognitiva tester för att mäta arbetsminne, exekutiva funktioner och 
språkförmåga. 

 
 

Beteendestudie. 
 

Under sessionen kommer du att få lyssna på sekvenser av svenska ord i hörlurar samtidigt 
som du ser ord i skrift på en datorskärm. Ljudstyrkan kommer att vara lägre än 90 dB SPL: en 
nivå som brukar upplevas som bekväm, liknande den i en vanlig konversation. Vi kommer att 
be dig bedöma hur tydliga ordsekvenserna du får lyssna på låter genom att trycka på en 
tangent på tangentbordet på en bärbar dator. 

Längden på hela sessionen är mindre än två timmar. 
 

Uppgifterna kan upplevas som ganska svåra. Vi ber dig utföra dem efter bästa förmåga. Om 
du bestämmer dig för att du vill delta i projektet kommer du att delta anonymt. Detta innebär 
att forskarna inom projektet inte kommer att informera någon utanför projektet om att du 
deltar. Alla data som vi samlar in kommer att förvaras på ett säkert och anonymt sätt och 
analyseras på gruppnivå. Det innebär att dina resultat inte kommer att rapporteras separat. All 
personlig information som du ger oss som en del av studien kommer att behandlas 
konfidentiellt. Detta innebär att forskarna inom projektet inte kommer att sprida någon 
personlig information som du ger oss. 

Deltagande i detta forskningsprojekt är frivilligt. Som deltagare det är din rätt att när som 
helst meddela forskaren ansvarig att du vill avsluta ditt deltagande och lämna studien. Du 
behöver inte ge oss en anledning till att lämna studien. 

Alla deltagare måste ge sitt informerade samtycke. Detta innebär att du undertecknar ett 
papper som bekräftar att du fått information om studien och att du vill delta. 

 

	 Tid:	Vecka	12	och	13,	2015	
	

Plats:  Linköpings Universitetet, I-huset (se kartan), Rum I1:114, Linköping 
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Om någon utav dessa veckor passar Dig, vi kommer att ta kontakt med Dig för att boka en tid. 
Svara genom att fylla i svarsblanketten och skicka den i bifogat svarskuvert. Portot är betalt. 

 
Givetvis är Ditt deltagande i denna studie frivilligt och Du har rätt att när som helst avbryta 
undersökningarna utan att behöva berätta varför. Eventuellt avhopp från studien kommer inte 
på något sätt att påverka dina fortsatta kontakter med hörselvården. Data och resultat från 
denna studie hanteras helt konfidentiellt och förvaras endast i datorerna hos ansvariga 
forskare, där varje individ är kodad med ett försökspersonsnummer. Försökspersonsnumret 
kan endast kopplas till ett namn genom en kodlista. Kodlistorna förvaras i stöldsäkert skåp. 

En liten gåva som ett tecken på uppskattning (t.ex. brandfilt, resekudde, USB-minne) kommer 
att ges vid slutet av experimentet. 

Ring oss gärna om Du har några frågor, 

Namn: …..… tel. 
Namn: …….. tel. 

 
Med vänlig hälsning, 

---------------- 
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BILAGA 1.  Svarsblankett (Inkluderat i informationsbrev) 
 

Svarsblankett 
! Jag ställer upp i studien… 

! och kommer på föreslagen tid: vecka 

! men kan inte komma på föreslagen vecka. Jag vill bli kontaktad för att 
bestämma en ny tid. Jag är tillgängliga på: 

 

Dagar: 
 
 

Tider: 
 
 

Underskrift: ……………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………   (dagtid) 
 

Tel: ……………………………………………   (kvällstid) 
Svara helst före den. 

Tack för Ditt svar! 
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