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Sammanfattning: 
Denna experimentella studie syftar till att undersöka huruvida en eventuell träningseffekt i 
frekvensdiskrimination kvarstår efter en tids träningsuppehåll. Tidigare forskning har visat 
tydliga samband mellan frekvensdiskriminering och talutveckling, kortikal signalbehandling 
och dyslexi. Det har klargjorts genom tidigare studier att förmågan att diskriminera frekvenser 
är möjligt att träna upp. Därmed är träning i frekvensdiskrimination en lämplig del i en 
behandlingsmetod med syfte att utveckla den auditiva perceptionen. Denna studie undersöker 
de praktiska förutsättningarna till denna behandlingsmetod genom att utreda varaktigheten av 
den eventuella träningseffekten 14 dagar efter träningen. 24 normalhörande personer deltog i 
studien där försökspersonernas förmåga att frekvensdiskriminera undersöktes med hjälp av ett 
egenutvecklat mjukvaruprogram. Först uppmättes försökspersonernas förmåga när de var 
otränade (mätning 1). Sedan genomfördes ett träningspass som följdes av en mätning 
(mätning 2). Efter 14 dagar genomfördes ytterligare en mätning för att undersöka den 
bestående effekten (mätning 3). 
Resultatet visade (när tre outliers exkluderats) en signifikant skillnad mellan mätning 1 och 2 
(p=0,034) vilket innebär att en omedelbar träningseffekt erhölls. Ingen signifikant skillnad 
kunde påvisas mellan mätning 2 och 3 (p=0,952) men en signifikant skillnad erhölls mellan 
mätning 1 och 3 (p=0,031) vilket påvisar att den omedelbara träningseffekten kvarstod efter 
de gångna 14 dagarna. 
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1. Bakgrund 
 
Diskrimination av frekvens, intensitet och tidsskillnad i en akustisk signal är de mest 
grundläggande förmågorna för vår auditiva perception. Att sortera och skilja på upplevt ljud 
är viktigt när det gäller lokalisation och identifikation. Men den mest centrala funktionen av 
vår auditiva diskrimination är att uppfatta hastiga akustiska förändringar i talsignalen (Tallal 
et al., 1996). Nyanser, klanger och betoningar skapas genom förändringar i frekvens, 
intensitet och duration vilket bidrar till stor variation i det talade språket. 
Frekvensdiskrimination är en av flera former av auditory temporal processing (auditiv 
temporal bearbetning) vilket Musiek och Chermak (2007) menar är en av de viktigaste 
komponenterna i vår tolkning av ljud. Betydelsen av auditiv temporal bearbetning bekräftas 
genom studier av Pinheiro och Musiek (1985) som påvisat att all auditiv information på något 
sätt påverkas av en tidsaspekt. Frekvensdiskriminering som är en av flera former av auditiv 
temporal bearbetning har således visats ha samband med andra nedsatta förmågor.  
 
Sambandet mellan auditiv perception och talutveckling är känt inom såväl logopedin som 
audiologin där bland andra McArthur och Bishop (2004) visat att barn med sen talutveckling 
har sämre resultat i frekvensdiskriminering. Trots detta är samarbetet mellan audionomer och 
logopeder inte lika vanligt förekommande som det borde vara.  
 
Det har klargjorts i tidigare forskning ett samband mellan onormal frekvensdiskrimination 
och dyslexi (Ahissar, Protopapas, Reid & Merzenich, 2000). Ahissar et al. (2000) genomförde 
en studie där personer med dyslexi utförde flera tester i auditiv perception, däribland ett test i 
frekvensdiskrimination. Resultatet jämfördes sedan mot en kontrollgrupp. Ahissar et al. 
(2000) menar att det finns ett tydligt samband mellan dyslexi och förmågan att 
frekvensdiskriminera. Dock fanns det ett fåtal personer med dyslexi som även fick bra resultat 
på frekvensdiskrimineringstestet. Detta gör att orsaken till dyslexi inte enbart går att förklara 
med brister i auditiv perception men att ett tydligt samband finns. 
 
Baldeweg, Richardson, Watkins, Foale och Gruzelier (1999) beskriver att försämrad kortikal 
bearbetning av stimuli som förändras, har ett samband med nedsatt auditiv 
diskrimineringsfunktion. En nedsatt förmåga att diskriminera ljud indikerar följaktligen på en 
sämre process i bearbetningen av signaler i hörselcortex. Detta kan vara en möjlig del av 
förklaringen till varför somliga hörapparatanvändare inte blir nöjda med den tekniska 
rehabiliteringen. Försämras förmågan att frekvensdiskriminera ökar risken för att de inte kan 
bearbeta och tolka de hastiga förändringarna i den akustiska signalen från hörapparaten. 
 
Uppmätning av tröskelvärden i frekvensdiskrimination är idag inte ett standardutförande vid 
sedvanlig hörselutredning. Dock finns utarbetade mätmetoder för detta. Musiek och Chermak 
(2007) beskriver en metod där mätningen sker genom presentation av ett antal toner i en serie 
där varje ton har samma tidsbestämda duration. Inom varje serie finns någon ton som har 
högre frekvens än de övriga tonerna i serien. Patienten uppmanas att återge i vilken 
turordning denna ton presenterades. Mätningen tar ca 5 minuter. En audionom kan stöta på 
begreppet frekvensdiskrimination och eventuellt utföra mätningen vid utredning av barns 
förutsättningar till normal talutveckling. Vid misstanke om CAPD (Central Auditory 
Processing Disorder) ingår ofta ett test av förmågan att frekvensdiskriminera, som en del av 
ett större testbatteri (Musiek & Chermak, 2007). Ett sämre testresultat i 
frekvensdiskrimination bekräftar då misstanken om CAPD medan ett bättre resultat tyder på 
motsatsen.  
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1.1. Fysiologi – hur hör vi olika frekvenser? 
 
1.1.1. Platsteorin och kritiska band 
Örat kan delas in tre delar, ytteröra, mellanöra och inneröra (cochlean). Ytter- och mellanöra 
tar emot, transporterar och förstärker de ljudvågor som finns i luften. I cochlean omvandlas 
och bearbetas signalen innan den skickas vidare till hörselcortex. Det finns olika teorier kring 
hur ljudvågor med olika frekvenser översätts i cochlean. I Moore (2004) beskrivs hur Fletcher 
redan 1940 utförde en studie kring tröskelvärden av sinustoner som en funktion av 
bandbredden på ett maskerande bandpassbrus. Resultatet ledde fram till en teori om att det 
perifera hörselsystemet fungerar likt en mängd sammansatta bandpassfilter, där varje plats på 
basilarmembranet i cochlean motsvarar en centerfrekvens till ett omgivande frekvensband. 
Dessa band benämns som kritiska band. Frekvenser som finns inom det kritiska bandet 
påverkar (maskerar) tröskelvärdet för den aktuella centerfrekvensen. Denna teori kallas idag 
platsteorin och är enligt Moore (2004) bekräftad av flera efterföljande studier.  
 
 
1.1.2. Tuning curves 
Platsteorin beskriver att beroende på vilken frekvens ljudvågen har uppstår vibrationer på 
olika platser längs med basilarmembranet. Varje hårcell som finns på den plats på 
basilarmembranet där vibrationen uppstår är således unikt känslig för denna frekvens. Denna 
känslighet kan beskrivas med hjälp av så kallade tuning curves, som visar vilken ljudnivå som 
krävs vid olika frekvenser för att cellen ska registrera ljudet. Det kan liknas vid ett audiogram 
för varje enskild cell (Lass, 2007). Figur 1 visar en fungerande hårcells känslighet vid olika 
frekvenser. 
 
 

 
Figur 1 Visar känsligheten för hårceller på en specifik plats på basilarmembranet. Just denna cell är som mest 
känslig vid 15kHz, men stimuleras även vid frekvenser runt omkring om ljudnivån är tillräckligt stark. 
 
Nervimpulserna transporteras från cochlean via de auditiva nervbanorna genom olika 
omkopplingsstationer upp till hörselcortex i tinningloben där ljudet analyseras och tolkas. 
Frekvens och intensitet diskrimineras med hjälp av att olika nervceller svarar på olika 
frekvenser och intensitet (Moore, 2004).  
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1.2. Tidigare forskning om frekvensdiskrimination 
 
Gelfand (2004) skriver om en studie som gjordes 1931 av Shower och Biddulph. De 
utarbetade en metod där stimuli bestod av en frekvensmodulerad ton som presenterades i 
förhållande till en ren ton på samma frekvens. Mätmetoden avsåg att särskilja den modulerade 
tonen mot den rena tonen. Frekvensmodulationen minskades vartefter försökspersonen angav 
rätt svar. Resultatet visade den minsta frekvensändring (∆f) som kunde detekteras i 
förhållande till den konstanta referenstonen. Gelfand (2004) nämner ett flertal efterföljande 
studier som sedan har visat på en annan metod där rena toner istället använts som stimuli. 
Denna metod visade sig ge bättre resultat (mindre ∆f) vid låga frekvenser och sämre resultat 
(högre ∆f) vid höga frekvenser.  
 
I en studie av Wier, Jesteadt, Green (1977) rapporteras om betydelsen av stimulis ljudstyrka 
och frekvens vid frekvensdiskrimination. Resultatet visar att ∆f minskar då ljudstyrkan ökar 
samt att ∆f ökar då frekvensen ökar. Ljudstyrkan har störst inverkan på resultatet upp till 40 
dB SL, varefter en ökning i ljudstyrka inte påverkar resultatet nämnvärt.  
 
Det har gjorts åtskilliga studier av bland andra Grimault, Micheyl, Carlyon, Bacon, Collet 
(2003) kring ämnet frekvensdiskrimination där det visats att förmågan går att träna upp. 
Vidare tar McArthur och Bishop (2004) upp betydelsen av att kunna förbättra sin förmåga till 
frekvensdiskrimination genom att visa på korrelationen mellan barns talsvårigheter och sämre 
tröskelvärden i frekvensdiskrimination. Detta skapar intresse för en möjlig behandlingsmetod 
där träning i frekvensdiskrimination kan vara en del av ett träningsprogram för att förbättra 
förutsättningarna för talutveckling.  
 
Det finns olika teorier kring hur träningen bör genomföras för att få goda resultat. I studien av 
Grimault et al. (2003) tränas tre grupper i olika psykoakustiska test. Mellan 
träningssessionerna utförs ett antal kontrolltester i frekvensdiskrimination. Resultatet visar att 
övning i till exempel test som behandlar amplitudmodulering, även förbättrar förmågan att 
frekvensdiskriminera. I en studie av Amitay, Irwin och Moore (2006) undersöks vilken 
betydelse typen av stimuli har för hur stor effekt träningen ger. Flera grupper tränas i 
frekvensdiskriminering, men med olika typer av stimuli. För en grupp består stimuli av 
konstant ∆f på 400 Hz, medan en annan grupps stimuli består av konstant ∆f på 0 Hz. En 
tredje grupps stimuli består i att spela och lyssna till dataspelet Tetris. Amitay et al. (2006) 
konstaterar att tröskelvärdena förbättras i samtliga grupper trots variationen av stimuli. Ett 
flertal andra studier kring träning av frekvensdiskrimination har utförts, där träningen bestått 
av att utföra återkommande tester i frekvensdiskrimination (t.ex. Wright & Sabin, 2007; 
Demany & Semal, 2002; Delhommeau, Micheyl & Jouvent, 2005). Dessa visar även de på 
förbättrade tröskelvärden efter en viss tids träning.  
 
1.3. Motivering av denna studie 
 
Med bakgrund mot frekvensdiskriminationens ovan nämnda betydelsefulla roll i vår auditiva 
perception samt dess samband med flera nedsatta centrala förmågor, anser vi att det finns 
goda skäl till träning av denna förmåga. Det är ännu oklart huruvida de positiva resultat som 
erhållits, i och med sänkta tröskelvärden för ∆f, kvarstår efter träningstillfället. Forskningen 
har ej heller kunnat påvisa om träningen haft någon betydelse i ett längre perspektiv. Vi 
menar att den bestående effekten är en viktig parameter om man i framtiden söker en 
eventuell behandlingsmetod för att permanent öka förmågan att frekvensdiskriminera. En 
behandlingsform måste bestå av realistiska och praktiskt genomförbara moment. 
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Audionomer är en yrkesgrupp som är väl lämpade att utföra utredning kring förmågan att 
frekvensdiskriminera. De har kunskap om hörselns funktion samt är väl bekanta med begrepp 
och aktuella mätmetoder inom frekvensdiskrimination. Vår uppfattning är att begreppet 
frekvensdiskrimination inte är tillräckligt känt vare sig inom audionomkåren eller andra 
yrkesgrupper som kommer i kontakt med personer med nedsatt auditiv perception. 
Samarbetet mellan dessa yrken är viktig då varje yrkesgrupp bidrar med specifik kompetens 
till den sammantagna rehabiliteringen. Ännu är samarbetet mellan audionomer och till 
exempel logopeder inte särskilt vanligt förekommande när det gäller frekvensdiskrimination. 
Vi hoppas med denna studie bland annat väcka ytterligare intresse för samarbetet mellan 
dessa yrkesgrupper.  
 
1.4. Syfte  
 
Syftet med denna studie är att undersöka beständigheten hos en förvärvad träningseffekt i 
förmågan att diskriminera frekvenser. 
 
1.5. Frågeställningar 
 
Vilka är de normala tröskelvärdena i frekvensdiskrimination? 
Vilken är träningens omedelbara effekt? 
Vilken är den bestående effekten efter 14 dagar? 
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2. Metod 
 
Det experiment som utfördes bestod i att undersöka om en eventuell träningseffekt i 
frekvensdiskrimination kvarstår efter en tids uppehåll. Den använda metoden mäter en 
försökspersons tröskelvärde när denne är otränad (mätning 1), tränad (mätning 2) och 14 
dagar efter de första två mätningarna (mätning 3). Mätningarna genomfördes med hjälp av en 
mjukvara som gav ett värde på den minsta skillnad mellan en fast referenston och en testton 
en försöksperson kan uppfatta.  
Under kapitlet metod redovisas urval, mätutrustning, mjukvarans utformning, 
tillvägagångssätt samt hur data har analyserats.   
 
2.1. Försökspersoner 
 
Studien omfattade 24 personer fördelat på 13 kvinnor och 11 män i åldrarna 21 och 63 år 
(medianen var 25 år). För att kunna jämföra denna studie med tidigare forskning formulerades 
inklusionskriteriet att samtliga försökspersoner skulle ha normal hörsel, det vill säga ett 
tonmedelvärde på frekvenserna 0.5, 1, 2 och 4 kHz ≤ 20 dB HL (exempelvis Moore, 
Ferguson, Halliday, & Riley, 2007; Delhommeau, et al., 2005). Försökspersonerna värvades 
genom befintliga personliga kontakter samt förfrågningar via e-post till audionomstudenter 
vid Örebro universitet.  
 
2.2. Stimuli 
 
Det genererade stimuli bestod av rena sinustoner med en fast referenston på 1 kHz (Amitay et 
al., 2006) och med en testton som kunde anta värden inom intervallet 1 kHz till 1,4 kHz. 
Tonernas duration bestämdes utifrån Grimault et al. (2003) och var 200 ms med ett 
tidsintervall mellan tonerna på 400 ms. Tonerna genererades digitalt med en 
samplingshastighet på 44,1 kHz och en upplösning på 16 bit. De presenterade tonerna hade en 
ljudnivå på 70 dB SPL vilket var en väl hörbar ton. 
 
2.3. Utveckling av mät- och träningsprogram 
 
I studien användes två olika program, ett mätprogram och ett träningsprogram. 
Mätprogrammet var utformat att finna försökspersonernas tröskelvärde (∆f) och användes 
under mätning ett (M1), två (M2) och tre (M3). Träningsprogrammet användes under 
träningssessionen. Mätprogrammet utvecklades först och användes sedan som bas för 
träningsprogrammet. Programmet utvecklades i programmeringsspråket C++.  

2.3.1. Presentation av stimuli 
Den mjukvara som programmerats inför denna studie använde sig av en metod som kallas 3I-
3AFC (three-interval, three-alternative, forced choice) enligt Moore et al. (2007). Metoden 
presenterar tre toner varav två av dessa är referenstonen på 1 kHz. Den tredje tonen benämns 
som en testton och kan anta värden i frekvens mellan 1 kHz till 1,4 kHz. Testtonens frekvens 
förändras i och med att programmet söker efter försökspersonens tröskelvärde. Programmet 
presenterade dessa tre toner i en följd där en sådan sekvens benämns som en serie. En 
slumpgenerator genererade tonernas ordning inför varje serie. Försökspersonen angav med 
hjälp av knapparna (1), (2) eller (3) på datorns tangentbord om testtonen kom som nummer 
ett, två eller tre i serien.  
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2.3.2. Förändring av svårighetsgrad 
Vid rätt svar ska programmet göra det svårare för försökspersonen, det vill säga att Δf ska 
minska. En metod att bearbeta ∆f adaptivt valdes eftersom ett flertal tidigare studier använder 
denna metod (Delhommeau et al., 2005; Moore et al., 2007). När programmet ökade 
svårighetsgrad, det vill säga minskade ∆f, delades den tidigare presenterade ∆f med en faktor 
av 2. Exempelvis minskade ∆f från 400 Hz till 200 Hz. Efter tre så kallade vändpunkter 
ändrades denna faktor till √2. En vändpunkt sker då försökspersonen svarar fel efter två rätta 
svar eller när två rätta svar ges efter ett felaktigt svar (se figur 2). Efter ytterligare 3 
vändpunkter ändrades förändringen av ∆f till en faktor av √1,5. Förändringen av ∆f 
minskades till √1,25 efter ytterligare 3 vändpunkter.  

2.3.3. Transformed up-down procedure 
För att minska möjligheten att resultatet påverkades av slumpen valdes mätproceduren 
Transformed up-down procedure (Levitts, 1971). Denna procedur innebär att försökspersonen 
måste svara två rätt i rad för att ∆f ska minska men endast ett fel behövs för att öka ∆f (se 
figur 2). Med hjälp av detta blir det väsentligt svårare att av ren slump hamna på mycket låga 
värden av ∆f vilket skulle innebära felaktiga eller orimliga resultat.  

 

Figur 2 Illustration av tröskelbestämningsmetoden med vändpunkternas uppkomst, transformed up-down 
procedure samt att Δf ändras i mindre steg efter den tredje vändpunkten. + = en genomförd serie där rätt svar 
angetts.  – = en genomförd serie där fel svar angetts.  
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2.3.4. Programmets avslutning och resultatberäkning 
I enlighet med Delhommeau et al. (2005) avslutades programmet automatiskt efter tolv 
vändpunkter och ett medelvärde på de fyra sista värdena av ∆f beräknades och presenterades 
som ett resultat. Programmet sparade sedan en fil med försökspersonens identitet, resultat och 
hur många serier som presenterats.  
Antalet serier per program var i genomsnitt 47.  

2.3.5. Träningsprogram  
Ur mätprogrammet utvecklades sedan träningsprogrammet som hade en identisk design 
förutom att antalet vändpunkter var 20. Programmet tog alltså längre tid och var inriktat på att 
träna försökspersonernas förmåga. Resultatet sparades även här i en fil tillsammans med 
antalet presenterade serier. Att logga antalet presenterade serier var viktigt för att kunna 
påvisa att försökspersonerna uppnått minst 360 serier vilket enligt Wright och Sabin (2007) är 
det minsta antalet serier som behövs för att uppnå en träningseffekt.  
Antalet serier per träningssession var i genomsnitt 390.  

2.4. Apparatur 
 
Omvandlingen från digital signal till analog signal skedde med hjälp av ett internt ljudkort 
(SoundMax Digital Audio AC97) i en PC. Detta ljudkort bearbetar signaler med 
samplingshastigheten 44,1 kHz och upplösningen 16 bit. Den analoga signalen förstärktes 
med en hörlursförstärkare av modellen Presonus HP60. Tonerna presenterades för 
försökspersonerna genom hörtelefoner av modellen AKG 171. För att kalibrera tonhöjd och 
ljudnivå användes ett mjukvaruoscilloskop (Virtins Technology Multi-Instrument 3.0) samt 
en ljudnivåmätare (Brüel & Kjær Observer 2260).  

2.5. Pilotstudie 
 
Programvara, utrustning och instruktioner granskades under en pilotstudie med två deltagare. 
Efter utvärdering och korrigeringar i mjukvaran fastlades metoden. 

 2.6. Tillvägagångssätt 
 
Hårdvara och mjukvara fanns i dubbel uppsättning vilket medförde att två försökspersoner 
kunde genomföra experimentet samtidigt. Experimentet skedde i en laborationssal för 
hörselvetenskap på Örebro Universitet. Försökspersonerna var inbokade till två 
besökstillfällen med 14 dagar ± 1 dags mellanrum. De moment som involverade 
försökspersonerna illustreras i figur 3. 
Det första besöket inleddes med att försökspersonerna fick utökad information om studien 
och besökens struktur. Försökspersonerna genomgick sedan en mätning i luftledd 
tonaudiometri enligt den ascenderande Hughson Westlake-metoden (SAME, 2004a) för att 
kontrollera att tonmedelvärdet låg innanför inklusionskriterierna.  
Därpå följde instruktioner och genomförande av mätning 1 (M1). Deltagarna blev 
informerade om att programmet skulle spela upp tre toner i en snabb följd. ”En av dem 
kommer att låta olika, den ena är ljusare än de andra två” (muntligt exempel gavs). 
Försökspersonerna blev vidare instruerade att ange med tangenterna (1), (2) eller (3) på 
datorns tangentbord vilken ton som var annorlunda.  
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Efter första testet inleddes ett träningspass i frekvensdiskrimination som bestod i att använda 
träningsprogrammet. Deltagarna fick instruktionerna att proceduren var den samma men att 
programmet arbetade under en längre tid. De fick även information att det endast var träning. 
Fem träningsprogram genomfördes per deltagare och det genomsnittliga antalet serier per 
träningsprogram var 78. Efter varje genomfört träningsprogram noterades resultatet som även 
deltagarna fick följa för att se sin eventuella utveckling. Det totala antalet träningsserier var i 
genomsnitt 390. 
Slutligen genomfördes mätning 2 (M2) i direkt anslutning till träningspasset. Härmed var det 
första besöket genomfört vilket tagit ungefär en timme. 

Vid bokning av besökstillfälle två tilläts en dags förskjutning från 14 dagar efter det första 
besöket. Vid det andra besöket utfördes mätning 3 (M3). Besöket tog ungefär 15 minuter. 
Försökspersonerna hade därmed fullgjort sitt deltagande.  

 
Figur 3 Schematisk beskrivning av studiens upplägg.  
 
 

2.7. Forskningsetik 
 
Samtliga deltagare har givit sitt informerade samtycke till att delta i studien enligt riktlinjer 
för forskning (Vetenskapsrådet, 2009). 
 
 2.8. Analys  
 
Medianer, medelvärden, outliers och standardavvikelser beräknades i Microsoft Excel där 
även samtliga diagram som redovisas i resultatet framställdes. T-tester genomfördes för att 
jämföra resultatet från M1 och M2, M2 och M3 samt M1 och M3.  
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3. Resultat 
 
3.1. Resultat 1 - samtliga data 
 
I tabell 1 redovisas samtliga mätvärden från experimentets 24 deltagare. Mätning 1 (M1), 
träningssessioner (Träning 1 – 5) samt mätning 2 (M2) visar de resultat som inhämtats vid 
besök 1. Mätning 3 (M3) visar resultat från besök 2. Försökspersonernas normala 
tröskelvärden innan träning redovisas i kolumnen M1. Medelvärdet för dessa är 18,2 Hz. Alla 
värden i tabellen visar Δf och uttrycks i enheten Hz.  

Tabell 1 Resultat från samtliga försökspersoner vid samtliga mätningar. Varje rad motsvarar en försökspersons 
resultat vid M1, träningssession 1-5, M2 och M3 
FP M1 Träning 1 Träning 2 Träning 3 Träning 4 Träning 5 M2 M3 
1 39,9 13,5 13,7 15,9 3,8 4,9 4,1 37,7 
2 13,0 21,3 15,1 8,7 6,9 6,5 7,7 46,2 
3 3,3 2,1 1,9 1,4 1,3 0,9 1,4 2,0 
4 4,0 2,8 2,0 2,4 2,2 1,9 3,2 2,5 
5 56,6 24,1 16,9 18,1 26,7 21,4 18,9 21,4 
6 58,6 14,3 17,8 17,0 18,5 11,2 10,0 11,9 
7 20,5 15,5 5,3 7,0 9,4 7,7 9,0 5,6 
8 13,1 23,9 12,7 19,7 13,1 10,3 16,9 10,1 
9 10,3 6,3 4,0 3,4 3,2 4,0 3,1 3,8 
10 11,4 23,1 15,0 9,5 6,0 8,7 7,3 8,9 
11 6,8 5,4 3,0 2,4 4,7 3,6 2,8 2,3 
12 14,1 4,6 8,2 3,1 4,0 4,7 4,0 5,7 
13 3,5 2,3 1,4 2,3 3,4 2,1 0,9 2,1 
14 6,3 4,9 2,8 3,2 2,1 2,4 1,5 2,0 
15 1,9 2,2 4,2 3,8 1,5 3,9 1,3 3,2 
16 7,5 7,3 5,7 7,7 7,1 5,2 6,0 9,3 
17 4,9 2,8 2,2 3,1 2,1 3,0 2,8 2,7 
18 24,1 17,8 5,2 4,3 7,9 5,2 3,4 7,3 
19 55,6 111,2 63,6 55,6 39,3 58,4 87,1 55,6 
20 19,5 10,3 14,1 9,3 6,6 7,3 3,5 9,5 
21 5,9 3,1 3,2 3,5 2,7 3,2 2,7 6,0 
22 15,1 11,9 33,7 31,6 23,1 12,7 22,5 18,5 
23 37,1 57,5 17,5 28,3 16,5 18,0 23,1 11,4 
24 3,1 8,9 3,6 6,7 5,4 4,4 4,0 4,7 

 18,2 16,5 11,4 11,2 9,1 8,8 10,3 12,1 
SD 18,0 23,5 13,6 12,6 9,5 11,7 17,7 14,4 

 
 
Figur 4 visar en jämförelse mellan de mätvärden som uppkommit vid M1, M2 och M3. Även 
om de flesta av försökspersonerna (20 av 24) åstadkom en förbättring i resultat från M1 till 
M2, finns ingen signifikant skillnad (p=0,13) mellan mätningarna. I denna studie anges 
signifikans då p<0,05. Noterbart är resultatet på M2 för försöksperson 19 som gör en kraftig 
försämring från M1 (55,6 Hz) till M2 (87,1 Hz). Vidare uppstod ej någon signifikant skillnad 
mellan M1 och M3 (p=0,20) respektive M2 och M3 (p=0,70).  
Resultatet i figur 4 redovisas i en logaritmisk skala vilket gör att låga värden på Δf 
förtydligas, samtidigt som höga värden på Δf blir mindre utmärkande. Denna form av skala 
gör det även lättare att jämföra resultatet med tidigare forskning, som i allmänhet redovisas i 
sådana skalor.  

Fikarast!
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Figur 4 Jämförelse mellan samtliga deltagares resultat vid mätning M1, M2 och M3.  
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För att åskådliggöra hela gruppens utveckling redovisas i figur 5 medelvärdet för samtliga 
resultat vid M1, M2, träningssession 1-5 och M3. Medelvärdet för hela gruppen visar en 
förbättring av Δf från 18,2 Hz vid M1 till 12,1 Hz vid M3, där den största förbättringen sker i 
inledningen av träningsperioden. Medelvärdet ökar efter träning 5.  
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Figur 5 Samtliga deltagares medelvärde vid M1, Träningssession 1-5, M2 och M3 med markerad 
standardavvikelse. 
 
Förbättringen från M1 till M2 var i genomsnitt 41,3 % för samtliga försökspersoner. 
Däribland 4 personer som gjorde en försämring. Resultatet vid M3 var i genomsnitt 20,1 % 
bättre än resultatet vid M1. Där fanns 6 personer med sämre resultat vid M3 än M1. Figur 6 
visar förbättringen hos varje försöksperson angivet i procent. 
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Figur 6 Förbättring av Δf som åstadkommits från M1 till M2 respektive M1 till M3. Förbättringen anges i 
procent. Endast förbättrade resultat visas i detta diagram.  
 
Variationsvidden inom gruppen var hög vid samtliga mätningar (56,7 Hz vid M1; 86,1 Hz vid 
M2 och 53,6 Hz vid M3). Orsaken till detta berodde till stor del på ett fåtal avvikande resultat 
som uppkom vid M2 och M3. Några av dessa avvikande resultat klassas som outliers, enligt 
beräkningar med stöd av Körner och Wahlgren (2005) (minvärde = Q1-3(Q3-Q1), maxvärde = 
Q3+3(Q3-Q1)). För M1 gäller att alla resultat över 68,6 Hz är en outlier. För M2, respektive 
M3 är dessa nivåer 28,6 Hz och 36,8 Hz. Figur 7 visar i ett diagram hur fördelningen såg ut 
vid M1, M2 och M3 där samtliga försökspersoner är inkluderade. Varje eker representerar en 
försöksperson där punkten visar dennes resultat. Vid navet är ∆f=0 Hz. Figur 7 visualiserar 
förbättringen från M1 till M2, bortsett från outliers, genom att punkterna närmar sig navet. 
Även vid M3 är punkterna nära navet, bortsett från outliers.  
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Figur 7 Visar hur resultatet fördelats för samtliga försökspersoner vid mätningarna M1, M2 och M3. Varje eker 
representerar en försöksperson där punkten visar dennes resultat i ∆f. Varje eker har ett omfång på 90 Hz från 
navet till periferin. Resultat av försöksperson 19 vid M2 och M3 samt försöksperson 1 och 2 vid M3 klassas som 
outliers. 
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3.2. Resultat 2 - extremvärden exkluderade 
 
I denna del av resultatet har tre försökspersoner exkluderats från studien. Orsaken till detta 
beror på att ett eller flera resultat vid M1, M2 eller M3 klassats som outliers. Därmed anses 
resultatet inte trovärdigt och bör inte finnas med vid de statistiska beräkningarna. Efter 
beräknade gränsvärden för outliers återstod 21 försökspersoner i studien. Tabell 2 redovisar 
medelvärde och standardavvikelse då outliers exkluderats.  
 
Tabell 2 Medelvärde och standardavvikelse då försöksperson 1, 2 och 19 exkluderats  
FP M1 Träning 1 Träning 2 Träning 3 Träning 4 Träning 5 M2 M3 

 15,6 12,0 8,6 8,9 8,0 6,7 7,1 7,2 
SD 16,4 12,8 8,1 8,8 7,4 5,4 7,1 5,4 

 
De flesta av försökspersonerna (18 av 21) åstadkom en förbättring i resultat från M1 till M2. 
Det visar sig också vara en signifikant skillnad (p=0,034) mellan M1 och M2, alltså före 
respektive efter träningsperioden. Vid en jämförelse mellan M1 och M3 upptäcks även där en 
signifikant skillnad (p=0,031). Mellan M2 och M3 finns dock ingen skillnad (p=0,952). 
Variationsvidden inom gruppen vid dessa mätningar var 56,7 Hz vid M1, 22.1 Hz vid M2 och 
19,4 Hz vid M3. 
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För att åskådliggöra gruppens utveckling redovisas i figur 8 medelvärdet för resultat vid M1, 
träningssession 1-5, M2 och M3. Medelvärdet för gruppens resultat visar en förbättring av Δf 
från 15,6 Hz vid M1 till 7,2 Hz vid M3.  
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Figur 8 Medelvärde med markerad standardavvikelse vid M1, Träning, M2 och M3 där outliers har exkluderats. 
 
Förbättringen från M1 till M2 var i genomsnitt 43,7 %. Däribland 3 personer som gjorde en 
försämring. Resultatet vid M3 var i genomsnitt 33,6 % bättre än resultatet vid M1. Det fanns 
5 personer med sämre resultat vid M3 jämfört med M1.  
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4. Diskussion 
 
4.1. Metod 
 
4.1.1. Urval 
Försöksgruppen bestod av 13 kvinnor och 11 män i ett åldersspann mellan 21 och 63 år med 
en median på 25 år. Två av försökspersonerna var audionomstudenter och hade en djupare 
förkunskap kring psykoakustiska test. Tio personer definierades som musiker 
(musikutbildning på gymnasial nivå eller högre). Någon forskning har ännu inte påträffats 
som menar att en musikalisk person skulle besitta en förbättrad förmåga att diskriminera 
frekvenser än en icke-musikalisk. Dock handlar en musikers utövande om att träffa rätt toner 
och intervall vilket har stora likheter med frekvensdiskrimineringstestet.  
I vår försöksgrupp på 24 personer fanns således en betydande spridning i personernas 
egenskaper vilket i allra högsta grad kan ha påverkat resultatet. En homogen grupp med 
samma kön, ålder och förkunskaper skulle ha gett studien större kontroll då variabler som 
påverkar resultatet minskar.  
En positiv aspekt i och med försöksgruppens stora spridning är att det finns utrymme att 
koppla tendenser i resultatet till en grupp med säregna egenskaper, såsom musiker.  
 
4.1.2. Lokal 
Experimentet (exklusive tonaudiometri) skedde i en laborationssal på Örebro Universitet 
vilket innebar att störningskällor förekom. Ingen akustikbehandling fanns och ett 
ventilationsutblås gav ett konstant ljud. De datorer som användes avgav även fläktljud. De 
använda hörtelefonerna var av sluten typ men för försökspersonerna var omgivningsbullret 
ändå hörbart under mätningarna.  
En ytterligare störkälla var att två personer kunde genomföra mätningarna samtidigt. 
Försökspersonerna satt åtskilda varandra men det är dock troligt att de påverkades av 
varandra. Ett mer optimalt sätt att genomföra experimentet hade varit att endast genomföra 
mätningarna en person i taget samt att använda ett ljudisolerat rum.  
 
 
4.1.3. Mjukvara och stimuli 
I utvecklandet av den mjukvara som användes till experimentet har en mängd olika val gjorts 
för att kunna skapa hög reliabilitet och validitet.  
Utbudet av studier liknande denna är stort och därmed finns ett stort utbud av metoder och 
mjukvaror. I valet av stimuli har faktorer som referenstonens frekvens, testtonens intervall, 
tonernas duration, samt vid vilken ljudnivå tonerna ska presenteras tagits i beaktning.  
 
Ljudnivån på de stimuli som presenterades krävde en väl hörbar ton och valet gjordes utifrån 
tidigare studier (Grimault et al., 2003; Delhommeau et al., 2005) som använder sig av 
likvärdiga nivåer. Även 60 dB SPL är en väl hörbar ton men för att kompensera för det 
bakgrundsbuller som fanns i den nuvarande testlokalen användes en högre ljudnivå på 70 dB 
SPL. Detta ger större möjligheter att kunna använda programmet i lokaler med olika god 
akustik. I en studie av Wier et al. (1977) beskrivs ett samband mellan stimulis ljudnivå och 
resultat i ett frekvensdiskrimineringstest. En för låg ljudnivå skulle bidra till sämre resultat.  
 
För att kunna utforma en mjukvara som följer tidigare studiers design granskades ett flertal 
studier (Levitts, 1971; Grimault et al., 2003; Delhommeau et al., 2005; Moore et al., 2007 
m.fl.). Efter granskningen stod det klart att det finns ett antal variabler att ta hänsyn till. Hur 
snabbt ett resultat fås fram, hur noggrant resultatet ska vara, hur man utesluter ett resultat 
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genererat av slumpen, hur enkel programkoden är etcetera. Ett program som ger ett resultat 
med stort antal värdesiffror blir mer noggrant men tar i regel längre tid att genomföra. Detta 
kan vara till nackdel då försökspersonen lättare kan tappa fokus och koncentration. Likaså tar 
det längre tid att genomföra ett program där risken att resultatet beror på slumpen är låg. I 
mjukvarans utformning måste alla dessa variabler tas i beaktning för att på ett effektivt sätt 
programmera den bästa möjliga kompromissen. 
 
Vid programmets start hade testtonen en frekvens på 1,4 kHz. Amitay et al. (2006) använder 
en startnivå på 1,2 kHz vilket är hälften så stort Δf. 1,4 kHz valdes för att säkerställa att 
programmets upplägg uppfattades mycket tidigt av försökspersonerna. Mätning 1 skulle ske 
utan någon som helst träning vilket gjorde att en demonstration av programmet valdes bort till 
förmån för en ”enkel” start. En nackdel med att starta på 1,4 kHz i stället för 1,2 kHz (Amitay 
et al., 2006) är att programmet tar något längre tid, men eftersom ∆f minskar snabbt i början 
har inte detta så stor betydelse. 
En faktor som på ett mer påtagligt sätt påverkar noggrannhet och hastighet är på vilket sätt 
svårighetsgraden ska ändras. Det vill säga hur ∆f ska förändras när rätt eller fel svar ges. Här 
finns möjligheten att använda två olika riktningar. Det ena sättet innebär att ∆f förändras i 
förväg bestämda och definierade värden (exempelvis Δf = 300 → 100 → 50 → 25 →20 
→15→10 och så vidare). Med hjälp av denna metod är det möjligt att utveckla ett snabbt 
program men det innehåller brister med avseende på noggrannhet. Om exempelvis en 
försökspersons verkliga resultat ligger på 74 Hz skulle programmet enligt ovanstående 
exempel ge svaret 50 Hz. En lösning på detta är att skapa fler och mindre steg. Detta gör 
programmet noggrannare men långsammare och omständligare att programmera. Innan testets 
genomförande måste ett antagande göras vid vilket värde som stegen ska minska. På grund av 
dessa attribut valdes den här metoden bort. 
Den andra riktningen består i att ∆f förändras med en adaptiv metod (exempelvis Δf = n/2, där 
n motsvarar föregående värde av Δf). När svårighetsgraden höjs (∆f minskar) delas ∆f med en 
faktor av 2. Efter en viss tid ändras denna faktor till √2 sedan √1,5 och slutligen √1,25. 
Ändringen av faktorn gör att programmet tar mindre och mindre steg vilket gör att en 
noggrann mätning kan ske oavsett var försökspersonens tröskel ligger. Denna metod gör även 
att programkoden reduceras kraftigt i omfång eftersom stor del av aktiviteten styrs genom en 
matematisk formel. 
McArthur och Bishop (2004) med flera har i tidigare studier använt någon form av 
visualisering av värdet på ∆f. Detta för att motivera och göra uppgiften mer intressant. 
Programmet i den nuvarande studien gav dock endast feedback i form av rätt eller fel svar. 
Det finns en klar möjlighet att användningen av visuella medel skulle kunna generera en 
större träningseffekt eftersom man lättare kan följa sin prestation under programmets gång. 
Den möjligheten valdes bort eftersom det är mycket mer krävande ur en 
programmeringssynpunkt.  
 
För att vidare kunna analysera de utförda mätningarna torde ytterligare funktioner läggas till i 
programmet. Eftersom programmet testar en psykoakustisk förmåga finns variabeln 
reaktionstid som en möjlig funktion. Försökspersonen har obegränsat med tid för att ange sitt 
svar och för att kunna se samband mellan sämre tröskelvärden och reaktionstidernas längd 
skulle det vara möjligt att programmet även sparar den tid det tar från seriens avslut till dess 
ett svar anges.  
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4.2. Resultat 
 
4.2.1. Träningseffekt 
Resultatet från denna studie överensstämmer med resultat som visats i ett flertal tidigare 
studier (Grimault et al., 2003; Wright & Sabin, 2007; Demany & Semal, 2002; m.fl), 
nämligen att det uppstår en signifikant förbättring i förmågan att frekvensdiskriminera efter 
att en period av träning utförts. I vår studie gäller detta dock endast då outliers exkluderats 
från resultaten. Orsaken till att ingen signifikant träningseffekt uppstod från M1 till M2 vid 
jämförelse med samtliga försökspersoner beror främst på resultatet som försöksperson 19 fick 
vid M2.  
 
4.2.2. Bestående träningseffekt 
Även en bestående träningseffekt kan konstateras förekomma såvida outliers exkluderats från 
resultaten. Detta visar att de förvärvade tröskelnivåerna av ∆f inte försvinner efter 14 dagars 
uppehåll av träning, vilket besvarar vår frågeställning.  
 
4.2.3. Generaliserbarhet 
Resultatet är endast säkerställt när denna studies metod använts. Någon slutsats kan ej dras att 
den uppnådda träningseffekten kan generaliseras över frekvenser eller i andra förmågor inom 
begreppet auditiv perception. 
 
4.2.4. Exklusion av outliers  
Vårt val att utföra en dubbel analys på det material som samlats in motiveras genom de 
avvikande värden som några försökspersoner fick under mätningarna. Om analysen endast 
utförts på samtliga försökspersoners resultat skulle statistiken enligt vår mening ha blivit 
missvisande. Som ett exempel på detta visar genomsnittet på M2 då samtliga försökspersoner 
är medräknade 10,3 Hz. Om ett avvikande resultat (utav 24 personers resultat) räknas bort blir 
medelvärdet istället 7,0 Hz vilket är en stor förändring med tanke på antalet försökspersoner.  
 
4.2.5. Gruppens varierade resultat (samtliga försökspersoner) 
Resultatet inom gruppen varierade mycket. Både beträffande enskilda mätresultat och 
procentuell förbättring av tröskelvärdet efter träningen. Försöksperson 1 fick till exempel en 
förbättring från M1 till M2 på 89,8 % medan försöksperson 19 fick en försämring på 56,6 %. 
Orsaken till variationen inom gruppen kan bero på flera faktorer.  
 
Förståelse av uppgiften.  
Försökspersonernas förståelse av uppgiften är viktig för att kunna säkerställa att resultatet är 
pålitligt. Det är därför av stor betydelse hur besöken genomförts och hur instruktioner givits. 
Vår studie genomfördes till största delen med ett automatiserat test-, och träningsprogram. 
Programmet startades av försökspersonen själv och avslutades automatiskt. Försöksledaren 
hade en mer märkbar roll när instruktionerna gavs vilket kan ha givit utrymme för att 
instruktionerna varierat till de olika deltagarna. Detta var något vi försökte undvika genom att 
inleda instruktionerna på ett lika sätt till samtliga försökspersoner. Eftersom det fanns två 
försöksledare gavs ej alla instruktioner av samma person vilket även det innebar att 
instruktionerna kan ha varierat. Efter instruktionerna startade den första mätningen utan att 
programmets demonstrerats. En kort demonstration av programmet hade bidragit till större 
förståelse av uppgiften. 
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Försökspersonernas engagemang/fokus. 
Eftersom experimentet är uppbyggt kring en psykoakustisk mätning spelar 
försökspersonernas engagemang och fokus roll (SAME, 2004b). Det första besöket tog 
ungefär en timme och involverade i medel 485 serier med tre toner i varje. Ett flertal av 
försökspersonerna uppgav att de blev trötta eller ofokuserade när de nått ungefär halvvägs in i 
träningsprogrammet. Detta kan ha lett till att resultatet blev sämre än om engagemanget 
uppehållits under hela besöket. En annan företeelse som uppmärksammandes under 
experimentets gång var att det hos de olika försökspersonerna fanns olika grad av 
tävlingsinstinkt och vilja att förbättra sig. Vissa försökspersoner blev mycket engagerade i att 
förbättra sina resultat från mätning till mätning medan andra avverkade mätningarna utan att 
någon märkbar värdering lades i resultatet.  
Försökspersonerna var även inbokade olika tid på dagen. Några genomförde besöken på 
kvällstid medan andra genomförde besöken tidigt på dagen eller under lunchtid. Det är 
möjligt att de som kom sent på dagen har haft svårare att behålla fokus på uppgiften på grund 
av trötthet eller dylikt. Dock kunde inga tendenser till detta observeras. För några 
försökspersoner förekom det även att besök ett och två skedde på olika tidpunkter på dygnet. 
Att arrangera besöken vid samma tidpunkt hade varit bättre men detta var inte möjligt för alla 
försökspersoner.  
 
Variation i urvalet. 
Som tidigare nämnts kan en orsak till resultatets spridning vara den stora variationen i urvalet. 
Spridningen var stor gällande musikalitet, ålder och kön. Vid en jämförelse mellan dessa 
gruppers resultat från M1 kan några skillnader observeras. Populationen inom varje grupp var 
för liten för att kunna dra några vetenskapliga slutsatser, men det går dock att se vissa 
tendenser. Personer med musikalisk bakgrund tenderar att vara bättre på att 
frekvensdiskriminera än de övriga personerna. Detta var inte helt förvånande med tanke på att 
de musikaliska personerna förmodligen är mera vana vid att lyssna och analysera frekvenser 
på ett sätt som icke musikaliska personer ej gör. Även om det för en musiker rör sig om mer 
komplexa toner så handlar det ändå om att jämföra och diskriminera ljudintryck. Någon 
skillnad mellan grupperna män och kvinnor kunde ej observeras. Likaså fanns ingen 
observerbar skillnad mellan åldersgrupperna (över 30 år eller under 30 år). Återigen bör det 
påpekas att populationen var för liten för att kunna genomföra en vetenskaplig analys.  
 
Dyslexi. 
Dyslexi hos någon av försökspersonerna kan ha varit en ytterligare resultatpåverkande 
variabel. Detta borde ha varit ett exkluderande kriterium då tidigare forskning visat ett 
samband mellan dyslexi och försämrad förmåga att frekvensdiskriminera (Ahissar et al., 
2000; Baldeweg et al., 1999; m.fl.). Ingen av försökspersonerna fick frågan om de hade 
dyslexi. Vi kan därför inte utesluta att ett avvikande resultat beror på detta.  
 
4.2.6. Resultatets tillämpningar 
Utifrån framkomna resultat kan vi konstatera att träning i frekvensdiskrimination med denna 
studies metod leder till förbättrade tröskelvärden av ∆f (vid referenstonen 1 kHz) som består 
efter ca 14 dagars träningsuppehåll. Med bakgrund mot frekvensdiskriminationens 
betydelsefulla roll i vår auditiva perception är detta resultat ett viktigt iakttagande. I en 
eventuell rehabilitering där träning i frekvensdiskrimination är en av metoderna krävs således 
inte att träningen sker mer frekvent än en gång varannan vecka. Detta anser vi vara en fullt 
genomförbar träningsmodell. Framför allt om programvara utvecklas så att träningen sker på 
ett attraktivt och tillfredställande sätt för brukaren.  
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Att utföra mätning i frekvensdiskrimination är enkelt och går förhållandevis snabbt, vid 
jämförelse med många andra psykoakustiska test. Med anledning av att tidigare forskning 
visat på korrelation mellan till exempel nedsatt frekvensdiskriminationsförmåga och 
försämrad bearbetning av signaler i hörselcortex, finns det goda skäl till att som audionom 
vidare utreda detta område. En korrelation mellan missnöjda hörapparatanvändare och dålig 
frekvensdiskriminationsförmåga är utifrån tidigare forskningsresultat inte helt orimlig. Det 
bör vidare utredas om ett test i frekvensdiskrimination bör genomföras som en del i den 
tekniska rehabiliteringen samt hur metoden ska gestaltas.  
 
Som tidigare nämnts är det viktigt med ett samarbete mellan de yrkesgrupper som kommer i 
kontakt med personer med nedsatt auditiv perception. Information om fenomenet 
frekvensdiskrimination bör nå ut till samtliga berörda yrkesgrupper.  
 
 
5. Slutsatser  
 
Vilka är de normala tröskelvärdena i frekvensdiskrimination? 
Resultat från mätning 1 uppmättes inom ett intervall av ∆f från 1,9 Hz till 58,6 Hz med ett 
medelvärde på 15,6 Hz. 
 
Vilken är träningens omedelbara effekt? 
Resultatet från mätning 2 uppmättes inom ett intervall av ∆f från 0,9 Hz till 23,1 Hz med ett 
medelvärde på 7,1 Hz då outliers exkluderats. I en jämförelse mellan mätning 1 och 2 erhålls 
en signifikant skillnad (p=0,034) vilket påvisar att en omedelbar träningseffekt uppstått.   
 
Vilken är den bestående effekten efter 14 dagar? 
Resultatet från mätning 3 uppmättes inom ett intervall av ∆f från 2,0 Hz till 37,7 Hz med ett 
medelvärde på 7,2 Hz då outliers exkluderats. I en jämförelse mellan mätning 1 och 3 erhålls 
en signifikant skillnad (p=0,031) vilket påvisar att den omedelbara träningseffekten kvarstår 
efter 14 dagar. 
 
Vi har med denna studie påvisat att den omedelbara effekten som uppstår efter träning av 
frekvensdiskrimination, kvarstår efter 14 dagar. Därför är träning av frekvensdiskrimination 
en genomförbar och meningsfull del i en behandlingsmetod med syfte att öka förutsättningen 
till auditiv perception. 
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