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Abstract 

The present study examined the effect of background sounds on performance of a counting 

task. Two experiments were carried out to test how counting performance was affected by 

three types of background speech: numbers, numbers played backwards and names of 

occupations. A control condition without a background sound was also included. The 

hypothesis was that spoken numbers in the background would lead to the largest impairment. 

The hypothesis was not confirmed in experiment 1, which found no significant difference 

between conditions. In experiment 2 a more difficult counting task was used and the 

presentation rate of the background sound was faster. The numbers then had larger effect than 

numbers played backward and occupation words. Performance in the control condition was 

better than in all background sound conditions. The difference between numbers and numbers 

played backwards was not significant. The result follows are in line with the theory of 

interference by process.  

Keywords: Interference by process, working memory, counting.      
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Sammanfattning 

I studien undersöktes effekten av bakgrundljud på prestationen i en räkneuppgift. Två 

experiment genomfördes för att testa effekten av tre bakgrundstal: irrelevanta tal, 

yrkesbeteckningar och tal uppspelade baklänges. Dessutom ingick en kontrollbetingelse utan 

bakgrundstal. Hypotesen var att de irrelevanta talen skulle störa prestationen mest. 

Experiment 1 visade ingen effekt av bakgrundsljuden och stödde alltså inte hypotesen. I 

experiment 2 användes en svårare räkneuppgift och bakgrundstalen presenterades i en högre 

takt. Talen störde då prestationen mer än baklängestalen och yrkesbeteckningarna, och 

prestationen i kontrollbetingelsen var bättre än i någon av ljudbetingelserna. Skillnaden 

mellan talen och baklängestalen var däremot inte signifikant. Resultatet var i linje med att 

störningen förklaras av interference by process.  

Nyckelord: Interference by process, arbetsminne, räkning.   
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1. Introduktion 

Hur påverkas vår förmåga att minnas och återge specifik information så som färger, ord eller 

tal vid olika typer av kognitiva uppgifter av att vi under uppgiften samtidigt blir störda på 

något sätt? Dessa uppgifter kan vara att minnas och kunna återge information i seriell ordning 

eller återge i fri ordning men kan även bestå av att räkna eller läsa samtidigt med inverkan av 

störande inslag i omgivningen. Dessa frågeställningar är något som har stor relevans för bl.a. 

skolans värld där uppgifter av liknade karaktär är en del av vardagen. Det ställs stora krav på 

eleverna att lära sig att räkna, läsa och skriva, och hur de lyckas kan vara till stor del 

avgörande för hur deras framtid kommer att se ut. Det finns även en allmän tilltro till att 

störande inslag får en rad direkta konsekvenser för vår kognitiva förmåga i olika sorters 

arbetsmiljöer (Beaman, 2005). På grund av detta är området intressant att utforska. Tidigare 

forskning har visat att det finns ett samband mellan prestationsförmåga och hur mycket buller 

som man utsätts för (t.ex. Hygge, Evans, Bullinger, 2002). Alltså i de skolor som exponeras 

för minst störande ljud har eleverna bättre förutsättningar att uppnå en högre 

prestationsförmåga än i de skolor som i större omfattning exponeras för störande ljud. Det kan 

vara allt från störande ljud i omgivningen så som buller från närliggande trafik eller prat från 

andra elever i klassrummet eller i närheten av klassrummet, men det kan också vara mycket 

annat som under dessa minnesprocesser stör elevernas förutsättningar i skolan. Denna 

frågeställning har även relevans utanför skolans värld som t.ex. i vardagen och i yrkeslivet, 

hur bör arbetsplatser utformas för att arbetsmiljön skall vara så positiv som möjligt?  Vad gör 

att vi får svårt att minnas när vi skall ta till oss information eller genomföra uppgifter så som 

till exempel räkning eller läsning. Vad har arbetsminneskapacitet för roll när det gäller 

inlärning? Finns det ett samband mellan arbetsminnes kapacitet och hur väl man presterar 

under inverkan av störning? När störs vi, på vilket sätt störs vi och vad störs vi mest av är 

frågor som kan vara intressanta att reda ut. Syftet med denna uppsats är att närmare ta reda på 

av vad vi störs av när vi utför räkneuppgifter.  

En effekt eller ett fenomen som uppmärksammats i forskning, som också är intressant i den 

aktuella forskningsfrågan, rörande arbetsminnet är det som i litteraturen kallas för the 

irrelevant speech effect (Jones & Morris, 1992). Detta fenomen innebär att ovidkommande tal 

försämrar prestationsförmågan i vissa kognitiva arbetsuppgifter eller arbetsprocesser. Beaman 

(2005) beskriver fenomenet som en försämrad prestation i en seriell återgivningsuppgift, dvs. 

när man ska återge information såsom ord eller tal, i rätt ordningsföljd.  
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Tidigare teorier försöker förklara the irrelevant speech effect genom något som kallas för 

interference by content. Denna förklaringsmodell stöttas framför allt av Baddeley som 

utarbetat en modell för hur arbetsminnet fungerar (Baddeley & Hitch, 1974). Enligt Baddeley 

så kan arbetsminnet delas in i fyra olika enheter med olika uppgifter. Dessa enheter är central 

executive som fungerar som en sambandscentral, phonological loop som är enheten som 

bearbetar språkbaserad information, visuo-spatial sketchpad som bearbetar spatial information 

som tas in via synen samt episodic buffer som tjänstgör som ett temporärt lagringsutrymme 

(Baddeley, 2000). Baddeley menar att arbetsminnets kapacitet är begränsat och att man endast 

kan hålla en viss mängd information där i taget. Interference by content kan sägas vara en 

klassisk strukturell syn på minnesbortfall, att interferens uppstår genom likheten i innehåll 

mellan uppgift (det som skall minnas) och störning (Marsh, Hughes, & Jones, 2008). Exempel 

är att när man ska minnas ord så kommer bakgrundsprat störa. Då arbetsminnet bara kan hålla 

viss mängd information samtidigt så störs förmågan till att återge alternativt lära in denna 

information om minnet samtidigt matas med annan information som är irrelevant för själva 

uppgiften. Det är alltså antalet minnesenheter som är begränsat och som sedermera styr hur 

man presterar i den kognitiva uppgiften samt tiden det krävs för att genomföra den. 

Senare teorier har en annan, mer funktionell, syn på fenomenet kallar det the irrelevant sound 

effect och försöker förklara i termer av interference by process (Marsh, Hughes & Jones, 

2008). Några av de personer som kritiserar Baddeleys modell är bland andra Marsh, Macken, 

Jones och dessa menar att det inte är likheten mellan uppgiftens och störningens innehåll 

(interference by content) som är nyckeln till försämrad prestationsförmåga, utan svaret på 

gåtan finns att finna i likheten i processer som minnet behöver hålla igång samtidigt som är 

den bakomliggande förklaringen till the irrelevant sound effect. Är uppgiften att minnas en 

specifik ordningsföljd så aktiveras en ordningsprocess i arbetsminnet, och innehåller då 

störningen någon information som innehåller ordningsföljd, t.ex. att störningen skiftar i 

tonläge (the changing state effect) så försöker hjärnan att ordna denna information vilket gör 

att ordningsprocessande är aktivt (Jones & Macken, 1993) och gör det svårare att genomföra 

en uppgift som kräver ordningsprocessande.  

De flesta studier som tidigare gjorts rörande fenomenet the irrelevant sound effect är kopplade 

till en specifik uppgift som i litteraturen kallas för serial recall. Detta innebär att 

försökspersonen presenteras information som sedan skall återges i rätt ordningsföljd. I detta 

fall är det alltså processande av ordning som hjärnan får jobba med. Denna uppgift är 
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fortfarande aktuell inom minnesforskning men det finns många andra uppgifter som inte är 

lika vanliga som också är intressanta att titta närmare på. Exempel på uppgifter som kan 

användas istället för en serial recall uppgift är bland annat läs- eller räkneuppgifter för att 

fortsätta att kartlägga minnets struktur (inte för att framkalla the irrelevant sound effect). Att 

ta reda på närmare hur människan störs när hon jobbar med att läsa eller räkna har också en 

stor relevans i det vardagliga livet. Detta då räkning och läsning är vanligt förekommande 

uppgifter framför allt inom skolans värld. 

Denna uppsats kommer att titta närmare på just räkning (counting), detta för att det bland 

annat finnas en del att komplettera tidigare forskning med samt att räkning är en vanligt 

förekommande kognitiv uppgift. En artikel som inspirerat till innehållet i denna uppsats är 

Buchner (1998). Buchner har gjort studier där just räkning har varit den uppgift som skall 

göras och där han studerat vilken effekt som olika störande inslag har på prestationen. I dessa 

experiment skall försökspersonerna räkna antalet punkter som presenteras samtidigt som de 

utsätts för störande inslag i form av bland annat auditivt presenterade räkneord. Dock finns 

det vissa inslag i studierna såsom tillvägagångssättet som kan kritiseras. Bland annat tar inte 

Buchner hänsyn till när störningen inträffar i förhållande till den presenterade 

informationen/uppgiften. Det som framkommer i Buckners undersökning är att det inte finns 

någon klar skillnad mellan effekter av de olika typerna av störningarna på 

prestationsförmågan (Buchner, Steffens, Irmen, Wender, 1998). Störningen i den aktuella 

studien av Buchner presenterades före uppgiften, samtidigt som uppgiften eller efter 

uppgiften. Dessa kategorier är dock inte preciserade i resultatdelen så om det finns inbördes 

skillnader mellan betingelserna går inte att utläsa. En hypotes är att det kan ha funnits 

inbördes skillnader mellan betingelserna, men att skillnaderna mellan betingelserna har 

minskat genom att man i resultatet valt att slå ihop dem. Därför kan det vara av intresse att 

göra ett experiment där man skiljer på betingelserna gällande störningen och ser hur de 

inbördes skillnaderna eventuellt är beskaffade. 

Ett likartat försök utgick från Stroop effekten, som innebär att reaktionstiden och 

benägenheten att begå fel ökar när det gäller att ange i vilken färg ett ord är skrivet och 

ignorera ordets innebörd t.ex. svara blått då ordet rött står skrivet med blått. I ett experiment 

av Roelofs (2005) så hade försökspersonerna till uppgift att namnge färgen på en prick under 

tiden som de i ett par hörlurar får höra färgord som skulle ignoreras. Detta för att se om det 

finns någon likhet till Stroop effect i denna situation när uppgiften tas in visuellt samtidigt 
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som störningen presenteras auditivt. Detta kallas för cross-modal variant av strooptestet. Den 

auditiva störningen presenterades 300 msk före uppgiften till 300 msek efter uppgiften. Det 

fanns tre olika betingelser: uppgift och störning överensstämde med varandra (ex grön prick 

och ordet grön i hörlurarna), uppgift och störning överensstämde inte med varandra (ex grön 

prick och ordet blå i hörlurarna) samt en kontroll betingelse. Resultatet visade att när uppgift 

och störning inte stämde överens med varandra (namnge grön samtidigt som man skall 

ignorera röd som man hör i hörlurarna), och när uppgift och störning presenterades samtidigt 

uppstod flest fel. Om detta stämmer så kanske samma förhållande även gäller när uppgiften är 

att räkna istället för att namnge färger. Under en räkneuppgift så skulle då alltså presentation 

av tvåsiffriga tal störa mer än presentation av yrkesnamn eller tvåsiffriga tal uppspelade 

baklänges. Om Buchners experiment från 1998 görs om med samma tillvägagångssätt som 

Roelofts använt i sitt experiment från 2005 kanske resultatet skulle bli ett annat. Detta leder 

fram till syftet med denna uppsats.    

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om största felprocenten uppstå när tvåsiffriga tal 

räknas och man samtidigt presenteras för andra tal, än om man höra ord eller ljud som inte är 

relevanta för uppgiften, så som yrken eller tvåsiffriga tal uppspelade baklänges. Syftet är även 

att titta närmare på om det finns någon koppling mellan prestationen i denna uppgift och 

arbetsminneskapacitet.  

1.2 Frågeställningar 

1. Hur påverkas prestationsförmågan under en räkneuppgift (counting) vid störning av 

andra irrelevanta tvåsffriga tal, yrkesbeteckningar eller tvåsiffriga tal uppspelade 

baklänges? 

2. Finns det något samband mellan den aktuella räkneuppgiften och 

arbetsminneskapacitet? 

2. Experiment 1  

I experiment 1 var syftet att undersöka om det finns skillnader mellan betingelserna tvåsiffriga 

tal, yrken, tvåsiffriga tal som spelas upp baklänges och tystnad som kontrollbetingelse i den 

aktuella uppgiften samt om det finns någon koppling mellan prestationen i uppgiften och 

arbetsminneskapacitet. Resultatet från experiment 1 kommer sedan att ligga till grund för ett 
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uppföljningsexperiment där vidare samband undersöks utifrån det resultat som uppkommer 

efter experimentet. Experimentet bygger på tidigare undersökningar av Buchner (1998) och 

Roelofs (2005).    

2.1 Metod 

2.1.1 Försökspersoner 

I experimentet deltog 32 försökspersoner i åldrarna 18 till 34 år med en medelålder på 25 år. 

Av dessa var 21 stycken kvinnor och 11 stycken var män. Försökspersonerna värvades från 

Högskolan i Gävle genom ett bekvämlighetsurval och för sitt deltagande fick varje 

försöksperson en biobiljett.  

2.1.2 Material    

Testet var uppdelat i två deltest, en räkneuppgift och en uppgift för att mäta 

arbetsminneskapacitet (Operation span). Operation span var den uppgift försökspersonerna 

först fick genomföra (deltest 1). Därefter följde räkneuppgiften (deltest 2). 

Räkneuppgiften i experimentet bestod i att räkna blinkande punkter på en dataskärm. Endast 

en punkt i taget presenterades på dataskärmen. Presentationstiden för varje punkt var 700 

msec och det var 1,5 sekunders paus mellan varje punkt. Varje räkneuppgift bestod av 15 st 

trials för varje betingelse (tvåsiffriga tal, tvåsiffriga tal uppspelade baklänges, yrken och 

kontroll), totalt 60 st trials. Varje betingelse var matchade mot varandra gällande hur långa 

uppgifterna var samt hur många tiotal som överlappades t.ex. där uppgiften gick från ett tiotal 

över till ett annat tiotal. Störningen bestod i 15 ljudslingor för betingelserna tvåsiffriga tal, 

tvåsiffriga tal uppspelade baklänkes och yrken, totalt 45 ljudslingor. Slingorna lästes upp av 

en mansröst och störningen låg synkroniserad med presentationen av den blinkande punkten 

(då punkterna presenterades så hördes samtidigt någon störning i hörlurarna). I betingelsen 

tvåsiffriga tal var störningen matchad så att om räkneuppgiften exempelvis låg mellan 25 och 

35 så kom störningen från tal mellan 21 och 39, om räkneuppgiften låg mellan 45 och 55 så 

kom störningen från tal mellan 41 och 59 osv. Ordningen mellan betingelserna var 

motbalanserad mellan försökspersonerna genom en latinkvadrat.  

Uppgiften för att mäta arbetsminneskapacitet (Operation span) var upplagd så att deltagarna 

fick se ett räknetal, t.ex. 7*7/2=25, som de skulle svara på om det stämde eller om det inte 

stämde, därefter presenterades ett ord. Detta upprepade sig tills deltagarna fått se tre tal och 
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tre ord. Orden skulle slutligen återges i en frågeruta. Detta upprepades med stigande antal tal 

och ord tills att deltagarna fått se sex räkneuppgifter och sex ord. Operation span är ett väl 

etablerat test för att mäta arbetsminneskapacitet (Engle, 2002).   

2.1.3 Design 

Experimentet utfördes som en ren inompersonsdesign med en oberoende variabel med fyra 

lägen. Lägena för den oberoende variabeln var tvåsiffriga tal, tvåsiffriga tal som spelas upp 

baklänges, yrken samt en kontrollbetingelse (tystnad). Beroende variabeln var antal rätt 

presterade i en räkneuppgift. 

2.1.4  Procedur 

Varje försöksperson genomförde testet i ett enskilt rum framför en bärbar dator och bar 

hörlurar under hela experimentet. Innan de startade så fick varje försöksperson en muntlig 

genomgång om vad experimentet gick ut på och vad som kunde vara viktigt att tänka på samt 

att experimentet bestod av två deltest med en skriftlig instruktion inför varje deltest. Därefter 

lämnades de ensamma för att läsa de instruktioner som förprogrammerats. I de skriftliga 

instruktionerna fick försökspersonerna veta att de skulle få se listor med matematikfrågor och 

ord och att deras uppgift var att svara så snabbt och korrekt som möjligt svara om 

matematikfrågan stämmer eller inte samt att minnas det ord som presenterades för dem. Det 

prestationsmått som registrerades var antalet rätt som försöksdeltagaren presterade. Vid andra 

deltestet för experimentet så instruerades försöksdeltagarna om att ett tal (exempelvis 34) 

kommer att blinka till på skärmen följt av ett antal blinkande punkter. Försökspersonens 

uppgift vara att räkna antalet punkter och fortsätta från det tal som inledningsvis presenterade 

(exempelvis om talet 34 dök upp på skärmen så blev den första punkten som kom upp 35 

osv). Om det var 10 st punkter som presenterades skulle försöksdeltagaren skriva in 44 som 

rätt svar direkt i datorn. Det instruerades även att de under delar av andra deltestet skulle höra 

ljud i hörlurarna. Testet i sin helhet tog mellan 25 till 35 minuter att genomföra. 

2.1.5  Statistik 

I deltest 1 för experimentet så fick försöksdeltagarna ett poäng för varje rätt på 

matematikfrågorna, ett poäng för varje rätt återgivet minnesord. Dessutom beräknades den 

genomsnittliga svarstid. I deltest två fick försökspersonen ett poäng för varje antal rätt, alltså 

max 15 poäng per betingelse. För att pröva skillnaderna mellan betingelserna så har 

variansanalyser använts.  
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2.1.6  Forskningsetiska aspekter 

Försöksdeltagarnas deltagande i experimentet var frivilligt och deltagarna kunde avbryta när 

de ville. Resultatet för undersökningen behandlades konfidentiellt.   

 

Figur 1. Medelvärden för antalet rätt för det olika betingelserna. 

2.2 Resultat  

Resultatet från experimentet visade inget samband mellan störningen och prestationen i 

räkneuppgiften, F(3,31)=1,48,p>.05 (Figur 1). Ingen korrelation förelåg heller mellan 

prestationen i operation span och prestationen i räkneuppgiften (tabell 1).  

2.2.1 Resultatdiskussion  

En möjlig förklaring till de uteblivna skillnaderna mellan betingelserna kan vara att det 

förelåg takeffekter, att alltså allt för många hade mycket höga poäng. Orsak till detta kan ha 

varit att räkneuppgiften som skulle utföras var för lätt eller att störningen för uppgiften inte 

var tillräckligt stor. Det kan även röra sig om en kombinationen av dessa två orsaker. 

Uppgiften och störningen har av många upplevts som rytmisk vilket kan göra att när 

uppgiften utförs så hjälper störningen snarare till att hålla takten än att tjäna sitt syfte som 

störning. Detta kan göra att uppgiften blir lättgenomförd och att det förväntade resultatet inte 

visade sig. Paralleller med resultatet i experiment 1 kan dras till tidigare refererat experiment 

av Buchner (1998) vilket visade på liknande resultat.    
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Det som framkom i experimentet att medelprestationen var sämst i betingelsen tvåsiffriga tal 

och bäst i kontrollbetingelsen, som hypotesen ville belägga, men att skillnaden mellan 

betingelserna inte var signifikant. Detta öppnar för tanken att uppgiften och störningen var för 

lätta. Om det förhåller sig på det viset så medför det att om uppgiften designas om så att de 

blir svårare så kanske de resultat som förutspåddes i hypotesen visar sig.    

Slutsats av experiment 1 är att gå vidare till ett uppföljnings experiment och designa om 

uppgiften med syfte att få en uppgift som är känsligare för meningsinnehållet i 

bakgrundsljudet, samt att förändra störning på så sätt att tempot i presentationen ökar (fler 

tvåsiffriga tal, tvåsiffriga tal uppspelade baklänges och yrken presenteras under kortare 

tidsintervall). Detta innebär att istället för att räkna blinkande punkter som uppgift så kommer 

en bild med ett antal punkter på att presenteras på skärmen samtidigt som försökspersonen 

utsätts för störning genom hörlurarna. Den auditiva störningen kommer att presenteras 

snabbare än i experiment 1. 

3. Experiment 2 

De uteblivna effekterna kan ha berott på att det inte spelar någon roll om man utsätts för ett 

störande ljud eller om det ljudet är meningsfullt. En annan möjlighet är att det beror på att det 

designade experimentet inte mäter det som det var tänkt att mäta. I experiment 2 kommer 

deltagarna vara sysselsatta på ett mer naturligt sätt med att räkna då punkterna exponeras på 

ett annorlunda sätt. Syftet i experiment 2 är fortfarande att testa den inledande hypotesen samt 

att försöka finna kopplingar mellan testet och arbetsminnet.  

3.1 Metod  

3.1.1 Försökspersoner 

I experiment 2 deltog 32 försökspersoner i åldrarna 18 till 32 år med en medelålder på 23 år. 

Av dessa var 24 stycken kvinnor och 8 stycken män. Försökspersonerna värvades från 

Högskolan i Gävle genom ett bekvämlighetsurval och för sitt deltagande fick varje 

försöksperson en biobiljett.  

3.1.2 Material 

I experiment 2 hade räkneuppgiften ändrats så att den bestod i att räkna ett antal punkter som 

samtidigt presenterades i en bild på en dataskärm. Totalt fanns 15 bilder med punkter på och 

antalet punkter på varje bild varierade mellan 16 och 20. Störningen i experiment 2 bestod 
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liksom i experiment 1 av att försökspersonerna presenterades för upplästa tvåsiffriga tal, 

tvåsiffriga tal uppspelade baklänges samt yrken samtidigt som de utförde räkneuppgiften. 

Skillnaden i experiment 2 var att störningen hade ett högre tempo vilket gjorde att intervallet 

mellan presentationerna var kortare samt att uppläsningen gick fortare. Seten med uppgifter 

för varje betingelse var vägda mot varandra så att lika många uppgifter i varje set börjar på 16 

som på 17 som på 18 osv, samt hur många som går över en tiotals gräns. Störningen i 

experiment 2 bestod i ljudslingor där de olika störningarna lästes upp av samma mansröst som 

i experiment 1 men med ett högre tempo. Totalt för betingelsen tvåsiffriga tal så fanns tio 

olika slingor, för betingelsen tvåsiffriga tal uppspelade baklänges fanns fem stycken olika 

slingor och för betingelsen yrken fanns fyra olika slingor. Samma uppbyggnad för 

motbalansering av ordningen av de olika seten som presenterades för försökspersonerna i 

experiment 1 fanns även i experiment 2 med fyra stycken kombinationer (Komb1 – komb4). 

Detta för att motverka eventuella trötthetseffekter. Femton startbilder, med tal mellan 25 och 

79, användes under experiment 2. Dessa användes under alla fyra seten och var en guide till 

försökspersonen vilket tal de skulle börja räkna ifrån.   

3.1.3  Design 

Experimentet utfördes som en ren inompersonsdesign med en oberoende variabel med fyra 

lägen. Lägena för den oberoende variabeln var tvåsiffriga tal, tvåsiffriga tal som läses upp 

baklänges, yrken samt en kontrollbetingelse (tystnad). Beroende variabeln var antal rätt 

presterade i en räkneuppgift. 

3.1.4  Procedur 

Varje försöksperson genomförde testet i ett enskilt rum framför en bärbar dator bärandes 

hörlurar under hela experimentet. Innan de startade så fick varje försöksperson en muntlig 

genomgång om vad experimentet gick ut på, och vad som kunde vara viktigt att tänka på samt 

att experimentet bestod av två deltest med en skriftlig instruktion inför varje deltest. Därefter 

lämnades de ensamma för att läsa de instruktioner som förprogrammerats. I de skriftliga 

instruktionerna fick försökspersonerna veta att de skulle få se listor med matematikfrågor och 

ord och att deras uppgift var att svara så snabbt och korrekt som möjligt svara om 

matematikfrågan stämmer eller inte samt att minnas det ord som presenterades för dem, på 

samma sätt som deltest 1 i experiment 1 (Operation span). I andra deltestet så instruerades 

försökspersonerna att de skulle få se ett tal, exempelvis 35, och att de därefter skulle få se en 

bild med ett antal punkter på. De instruerades att deras uppgift vara att räkna punkterna och 
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fortsätta från det tal som inledningsvis presenterats för att sedan skriva ner det svar som de 

kom fram till. Detta skulle ske så snabbt och korrekt som möjligt och när de var klar skulle de 

trycka enter på tangentbordet för att komma till nästa uppgift. Det instruerades även att de 

under delar av deltest två skulle höra ljud i hörlurarna. Testet i sin helhet tog mellan 25 till 35 

minuter att genomföra. 

3.1.5  Statistik 

I operation span fick försöksdeltagarna en poäng för varje rätt för matematikfrågorna, ett 

poäng för varje rätt återgivet minnesord samt att det räknades ut en genomsnittlig tid för hur 

snabbt försökspersonen genomförde uppgiften. I räkneuppgiften fick försökspersonen ett 

poäng för varje antal rätt, alltså max 15 poäng per betingelse samt ett poäng för varje 

entalsfel, ett poäng för varje tiotalfel samt en summa för den totala mängden fel. Det räknades 

även ut en genomsnittlig tid för hur lång tid uppgiften tog samt att hur många fel som var 

begångna vid byte av betingelse. För att pröva skillnaderna mellan betingelserna så har 

variansanalyser använts. Data har analyserats med ett signifikanskrav på p<.05. Alla analyser 

har gjorts i statistikprogrammet SPSS. Eftertester mellan betingelserna har skett med separata 

t-test.  

3.1.6  Forskningsetiska aspekter 

Försöksdeltagarnas deltagande i experimentet var frivilligt och deltagarna kunde avbryta när 

de ville. Resultatet för undersökningen behandlades konfidentiellt.  

3.2 Resultat 

Resultatet visade att försökspersonerna hade minst antal rätt i punkträkningsuppgiften när de 

utförde den under störning av andra tvåsiffriga tal samt att de presterade bäst i tystnad, 

F(3,31)= 7,49, p<.01, η 2
 = .195 (Figur 2). Parvisa jämförelser mellan betingelserna visade att 

tvåsiffriga tal gav en signifikant sämre prestation än yrkenbetckningarna och 

kontrollbetingelsen utan bakgrundsljud men att den inte skilde sig från prestationen med 

tvåsiffriga tal uppspelade baklänges. Tvåsiffriga tal uppspelade baklängesl var signifikant 

skild från kontrollbetingelsen men inte mot de övriga betingelserna. Yrken skilde sig från 

tvåssifriga tal och kontrollbetingelsen men inte från tvåsiffriga tal uppspelade baklänges. 

Kontrollbetingelsen var signifikant skild mot de övriga betingelserna.  
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Figur 2. Medelvärden för antalet rätt för det olika betingelserna. 

Vidare framkom att flest entalsfel (fel som ligger mellan 1 och 9 från rätt svar) gjordes under 

störning av tvåsiffriga tal samt att minst antal fel gjordes i kontrollbetingelsen, F(3,31)=6,22, 

p<.01, η
 2

=.167. Prestationen i kontrollbetingelsen var signifikant bättre än i de övriga 

betingelserna. Dock var de övriga betingelserna inte signifikant skilda sinsemellan. När det 

gäller antalet tiotalsfel (fel som ligger 10 eller mer ifrån rätt svar) är förhållandet mellan 

betingelserna inte statistiskt säkerställt, F(3,31)=1,17, p>.05, η
 2

=.036. Detta gäller även 

förhållandet mellan betingelserna när mätning sker på den totala summan av entalsfel och 

tiotalsfel, F(3,31)=0.90, p>.05, η 2
=.028. 

Det förelåg en korrelation mellan antalet ihågkomna ord i operation span och antalet rätt i 

räkneuppgiften, r = 0,43, p < 0.05. De som mindes flest ord var också de som gjorde minst fel 

i räkneuppgiften under störning av andra ord. I övrigt kunde ingen korrelation utläsas mellan 

operation span och räkneuppgiften. 

3.2.1 Resultatdiskussion     

Resultatet av experiment 2 belägger den övergripande hypotesen att när en uppgift 

innehållande räkning utförs så störs försökspersonerna mest av att samtidigt höra tvåsiffriga 

tal, så som predicerades i inledningen. Dock är det värt att reflektera över det faktum att 

enbart vissa av betingelserna är signifikant skilda från varandra när det gäller antal rätt i 

räkneuppgiften samt att betingelserna enbart är skilda gentemot kontrollbetingelsen och inte 

övriga mot varandra när det gäller antalet entalsfel som är begångna. Detta kan ha att göra 
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med antalet försökspersoner i studien är för lågt men det kan även vara andra variabler som 

spelar in och skapar det uppkomna resultatet.               

Några orsaker som kan vara avgörande för att det predicerade resultatet visar sig i experiment 

2 kan vara att räkneuppgiften var mer känslig för meningsinnehåll än i experiment 1. 

Försökspersonerna utför alltså i större utsträckning räkning och hamnar inte i någon rytmisk 

takt som i experiment 1. Detta medför kanske att det är just räkneprocessen som tas i anspråk 

verkligen är igång under uppgiften vilket är en förutsättning för att, om hypotesen stämmer, 

att några effekter skall kunna visa sig. Det förhållandet mellan en räkneuppgift som kräver 

uppmärksamhet från försökspersonerna samt att störningen uppfyller det syfte som den 

inledningsvis var tänkt att uppfylla är bättre i experiment 2 än i experiment 1 vilket också 

visar sig i resultatet. Dock kan inte det uteslutas att effekterna även finns i experiment 1 men 

att de inte gick att utläsa med anledning av de sk takeffekterna som uppstod i experimentet.     

4. Generell diskussion  

4.1 Huvudresultat 

Denna experimentella studie hade som syfte att undersöka hur bakgrundsljud påverkar 

prestationsförmågan under en räkneuppgift samt vilken typ av ljud som skapar mest 

interferens. Studien syftade även till att undersöka om det fanns några kopplingar mellan 

prestationen i denna form av uppgift och prestationen gällande arbetsminnet. Inga effekter av 

störningen visade sig i experiment 1. Dock visade experiment 2 att signifikant flest antal rätt 

fanns i kontrollbetingelsen och signifikant flest antal fel fanns i talljudsbetingelsen (tvåsiffriga 

tal). Detta tyder på att det finns koppling mellan uppgift och störning vilket bekräftar den 

hypotes som föregick studien. Av resultatet från experiment 2 går det att dra kopplingar till 

diskussionen rörande om interferens uppstår om det är likheter i processer (interference by 

process) mellan uppgift och störning eller om det är innehållets beskaffenhet som är den röda 

tråden (inteference by content). I det uppkomna resultatet visar det sig att när räkneuppgift 

och störning innehållsmässigt ligger nära varandra skapades störst antal fel, vilket tyder på att 

det aktuella resultatet överensstämmer med teorin om interference by process. Om det inte 

förhållit sig på det viset skulle lika gärna någon av de andra betingelserna haft störst 

felprocent eller att alla betingelserna legat relativt nära varandra i felprocent.  

Dock fann studien ingen effekt i experiment 1, som var ett försök att designa om tidigare 

experiment av Roleofs (2005) och Buchner (1998).  
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4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i experiment 1 visade att det inte fanns någon koppling mellan räkneuppgiften och 

de störningar som försökspersonerna exponerades för, experimentet kunde alltså inte bekräfta 

hypotesen. Buchner (1998) erhöll ett liknande resultat i ett liknande experiment. Buchner 

gjorde ett försök där försökspersonerna, likt den aktuella studien, räkna punkter samtidigt som 

de utsätts för auditiv störning. Dock delade inte Buchner upp sin störning utan blandade 

störning innan, samtidigt och efter uppgiften. Ett antagande inför experiment 1 var att 

resultatet skulle skilja sig om denna uppdelning genomfördes. Trots denna uppdelning i tid så 

visade sig inte det predicerade resultatet sig i experiment 1 vilket kan tyda på att tidpunkten 

för störning inte har den betydelse som på förhand antogs. En annan orsak kan vara att de 

aktuella uppgifterna med att räkna punkter kanske sätter andra processer, än just de processer 

som är aktiva vid en räkneuppgift, i arbete än vad som inledningsvis antogs vilket kan ha haft 

en inverkan på resultatet för experiment 1. En annan tolkning av resultatet i Buchners (1998) 

studie samt det resultat från experiment 1 är att tiden kanske har en betydelse, men att 

effekterna av när störningen sker är beroende av uppgiften utformning. I vissa speciella 

uppgifter som till exempel att räkna punkter eller andra föremål som presenteras för 

försökspersonen en i taget så kanske tiden för en eventuell störning är av underordnad 

betydelse. Dessutom så skapas en rytm i uppgiften i experiment 1 vilket gör att mycket liten 

uppmärksamhet krävs för uppgiften vilket gör att den sker mer eller mindre automastiskt. 

Detta medför att uppgiften blir för lättgenomförd. När försökspersonen däremot är upptagen 

med en mer konstant räkneuppgift där, som i experiment 2, alla punkterna är presenterade 

samtidigt kanske en tidseffekt skulle visa dig. Detta är dock inte testats i experiment 2 i denna 

studie.  

Resultatet i experiment 2 visade just en signifikant skillnad mellan störningen och den nya 

räkneuppgiften som var i experimentet. Detta tyder på att en kritisk skillnad fanns mellan 

uppgiften i experiment 1 och i experiment 2. En möjlig förklaring är att dessa två skilda 

uppgifter förmodligen tar olika arbetsprocesser i hjärna i anspråk alternativt att uppgiften i 

experiment 1 är för lätt, vilket resulterar i skillnaden i utfallet av experimenten. Tidigare 

forskning av bla Marsh, Hughes, & Jones (2008) angående vilka processer som är aktiverade 

vid just räkning visar just att teorin om interference by process ligger närmare hur minnet 

verkligen fungerar än teorin om interference by content sätt att se på minnets uppbyggnad och 

funktion. Resultatet i denna studie stärker just det sättet att se på hur minnet fungerar och hur 
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det är uppbyggt. Det är alltså likheten i processerna hos uppgiften och hos störningen som 

skapar interferens som är avgörande och inte mängden information i uppgift och störning.  

Resultatet i undersökningen har en vetenskaplig relevans i och med det ljus som kastas på hur 

minnet fungerar och hur det är uppbyggt. Det kan även ha en praktisk relevans i utformandet 

av arbetsmiljöer, skolmiljöer samt en förståelse för att buller drabbar alla med en försämrad 

kognitiv förmåga.         

4.3 Metoddiskussion 

De skilda resultaten i de två experimenten kan bero på att de olika uppgifterna är mer eller 

mindre känsliga för att ta de processer som förväntas i anspråk för att kunna belägga 

hypotesen. Dock kan metoden i de båda experimenten anses vara god då experiment 1 gav ett 

resultat liknande tidigare forskning samt experiment 2 gav det resultat som förväntats, vilket 

belägger hypotesen. Det skilda resultatet kan alltså bero på att uppgifterna skiljer sig från 

varandra och behöver inte bero på att metoden skiljer sig, vilket ger olika resultat.   

4.4 Fortsatt forskning 

Något som kan vara intressant att fortsätta att undersöka är vilken betydelse som tiden har för 

störning under en kognitiv uppgift. Buchner (1998) fann i sin studie inget som styrkte tidens 

betydelse, vilket vara likt det resultat som framkom i experiment 1 i denna studie. Att designa 

om experiment 2 och lägga in variabeln tid och se om det får någon effekt på resultatet kan 

vara en intressant studie att följa upp den aktuella studien med.  

Det har även visat sig i tidigare studier att åldrande inte har någon effekt på prestationen av en 

kognitiv uppgift under störning (Van Gerven, Meijer, Vermeeren, Vuurman, 2007). Detta kan 

också vara ett uppslag till fortsatt forskning att titta på om det förhåller sig på det viset och om 

det finns några ålderseffekter när det gäller räkning och störning, som i denna studie. 
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