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Resume 

Formål: Formålet med dette studie er at undersøge læringseffekten i den danske Hearing In Noise 

Test, når testpersoner testes ved 50% forståelighedsniveau og 80% forståelighedsniveau. 

 

Introduktion: Høretab kan have en negativ påvirkning på et menneskes liv. Studier har påvist, at 

det kan have en negativ indflydelse på livskvaliteten for en hørehæmmet person, hvis høretabet ikke 

bliver behandlet. Hvis høretabet ikke behandles med et høreapparat, vil den hørehæmmet person 

opleve udfordringer i at kommunikere med andre mennesker, især i støjende omgivelser. Et 

høreapparat kan dermed forbedre livskvaliteten for den hørehæmmet person. For at få det bedste 

resultat af høreapparatet, skal audiologen udføre forskellige audiologiske målinger for at opnå den 

bedste høreapparattilpasning. Disse audiologiske målinger kan eksempelvis bestå af audiometri og 

Hearing i Noise Test. 

 

Hearing In Noise Test er en hurtig og pålidelig metode til at bestemme en persons 

talegenkendelsestærskel i støj, SRTN. Den hørehæmmet person skal gentage sætninger ved 

baggrundsstøj. Resultatet måles i SRTN (dB) i støj, som er det signal-støj-forhold, SNR, hvor en 

person kan gentage 50% af sætningen. Udfordringerne ved at anvende Hearing In Noise Test er, at 

der kan opstå en indlæringseffekt, når sætningerne bliver genbrugt flere gange. Undersøgelser har 

allerede påvist en indlæringseffekt, når en hørehæmmet person bliver for præsenteret for sætninger 

ved 50% forståelighedsniveau, men ikke ved 80% forståelighedsniveau. 

 

Dette studie vil dermed undersøge læringseffekten i den danske Hearing In Noise Test ved 50% og 

80% forståelighedsniveau. 

 

Metode: Dette studie er en kvantitativ undersøgelse, som består af 15 testpersoner. Testpersonerne 

er blevet rekrutteret gennem Eriksholm Research Centre og er en blanding af normalt hørende og 

hørehæmmet personer.  

De 15 testpersoner deltog i to kognitive tests: Montreal Cognitive Assessment og Reading Span 

Test. Derudover deltog de også i Hearing In Noise Test. Forsøget blev afviklet over to besøg med 3 

ugers mellemrum.  
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På besøg 1 deltog 15 testpersoner i Montreal Cognitive Assessment og efterfulgt af Hearing In 

Noise Test. Alle 15 testpersoner deltog i 14 trials, dvs. runder, i Hearing In Noise Test. På trial 1-2 

blev de præsenteret for to træningslister fra Hearing In Noise Test. På trial 3-14 blev de præsenteret 

for forskellige testlister afhængige af, hvor mange gange de bliver gentaget. Disse testlister bestod 

af 1 gentagelseslister og 2 gentagelseslister på hvert besøg. I det første besøg blev 15 testpersoner  

præsenteret for 1 gentagelsesliste ved 50% og 80%  forståelighedsniveau og 2 gentagelseslister ved 

50% og 80% forståelighedsniveau. I det andet besøg forsøgspersonen blev de 15 testpersoner 

præsenteret for de samme 1 gentagelsesliste og 2 gentagelseslister på 50% og 80% 

forståelighedsniveau. 

 

Resultater og konklusion: Alle data blev opstillet systematisk i Excel og derefter udarbejdet 

tabeller for at danne overblik af alle dataene. Herefter blev der beregnet middelværdi, standard 

afvigelse samt anvendt en t-test for at bestemme p-værdien og undersøge om der var en signifikant 

forskel mellem værdierne.  

Der var ingen sammenhæng mellem Montreal Cognitive Assessment score og alder for alle 15 

testpersoner. Dette blev undersøgt for at finde ud af om de ældre testpersoner havde en  tendens til 

at score lavt i Montreal Cognitive Assessment, hvis de var ældre. Dette blev ikke påvist. Der var 

ingen korrelation mellem Reading Span Test score og alder, hvilket skyldes studiets lille antal 

testpersoner. 

 

Der var ingen korrelation mellem de 15 testpersoners Montreal Cognitive Assessment score og 

Reading Span Test score. Hearing In Noise Test viste en læringseffekt på 0,77 dB mellem første 

besøg og andet besøg. En four-way ANOVA (variansanalyse) viste ingen signifikant forskel 

på  læringseffekten mellem 50% forståelighedsniveau og 80% forståelighedsniveau. Dog blev der 

påvist at 2 gentagelseslisterne viste en højere læringseffekten end 1 gentagelseslisterne. 

Der var ingen korrelation mellem de 15 testpersoner SRT score fra Hearing In Noise Test og 

Montreal Cognitive Assessment. Der var ligeledes ingen korrelation mellem de 15 testpersoner SRT 

score fra Hearing In Noise Test og Reading Span Test score. 

 

Der kan hermed konkluderes at dette studie har påvist, at læringseffekten er den samme ved 50% 

forståelighedsniveau og 80% score forståelighedsniveau, men en genbrug af Hearing In Noise Test 

lister bør undgås. 
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Abstract  
Aim: The aim of this study is to investigate the learning effect in the Danish Hearing In Noise Test. 

The main purpose is to compare the speech recognition scores at 50% and 80% 

Introduction: Hearing loss can have a negative impact on a persons life and studies have shown 

that it can decrease quality of life for a hearing impaired person. If the hearing loss is not treated 

with a hearing aid, the hearing impaired person will have challenges in communicating, especially 

in noisy environment. A hearing aid can improve quality of life for the hearing impaired. To gain 

the best outcome of the hearing aid, the audiologist needs to run different measurements to obtain 

the best hearing aid fitting. These measurements can include audiometry and Hearing In Noise Test.  

The Hearing In Noise Test is a quick and reliable method to estimate a person’s speech recognition 

threshold in noise, SRTN. The hearing impaired person have to repeat sentences with background 

noise. The result is measured in SRTN (dB) in noise, which is the signal-to-noise ratio, SNR, where 

a person can repeat 50% of the sentence. The challenges of using the Hearing In Noise Test are that 

there may emerge a learning effect when the sentences are being reused several times. Studies have 

already demonstrated a learning effect when a hearing impaired person is being exposed to the 

Hearing In Noise Test at 50% speech recognition score but not at 80% speech recognition score.  

This study will investigate the learning effect in the Danish hearing In Noise test when a test subject 

is being exposed to sentences at speech recognition scores at 50% and 80%. 

 

Methods: This research is a quantitative study and includes 15 test subjects. 15 test subjects have 

been recruited through the Eriksholm Research Centre and are a mix of normal hearing and hearing-

impaired test subjects. The 15 test subjects participated in the Montreal Cognitive Assessment test 

and the Reading Span Test. The 15 test subjects also participated in the Hearing In Noise Test at 

two visits with 3 weeks apart. All 15 test subjects participated in 14 trials. In trial 1-2 they were 

exposed to the training list from the Hearing In Noise Test. From trial 3-14 they were exposed to 

the different repetition test list from the Hearing In Noise Test.  

In the first visit test subjects participated in the Montreal Cognitive Assessment test followed by the 

Hearing In Noise Test. They were exposed to 1 repetition test list at speech recognition scores of 

50% and 80% and 2 repetition test lists at speech recognition scores of 50% and 80%. In the second 
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visit test subject participated in the Reading Span Test followed by the Hearing In Noise Test. They 

were exposed to the same 1 repetition test list and 2 repetition test lists at speech recognition scores 

of 50% and 80%. The data will be based on descriptive statically approach followed by analysis of 

variance, ANOVA.  

 

Results and conclusion: All values were calculated with Excel and put in tables followed by 

calculating the means, standard deviation and last but not least a student t-test was used to 

determine the p value to investigate if the results were significant different from each other.  

There was no correlation between the 15 tests subjects Montreal Cognitive Assessment score and 

age. This was investigated to find out if older test subject would score lower in Montreal Cognitive 

Assessment. But since the study only consisted of 15 test subjects, it was not possible to prove a 

correlation between these two variables. There was no correlation between the 15 tests subjects 

Reading Span Test score and age, which was not expected, since a study by Petersen et al., 2016 

showed a correlation between the Reading Span Test score and age. This is possible due to the 

small population of our study. There was no correlation between the 15 tests subjects Montreal 

Cognitive Assessment score and Reading Span Test score.  

The Hearing In Noise Test showed a learning effect of 0,77 dB between first visit and second visit. 

This was found through a four-way mixed Analysis of variance, ANOVA. ANOVA showed no 

significant learning effect difference between speech recognition scores at 50% and 80%. The 2 

repetition test lists showed a higher learning effect then the 1 repetition test list. This 2 repetition 

test list showed a higher learning effect due to the more exposure of the sentences in the test lists.   

There was no correlation between the 15 test subjects SRT levels from the Hearing In Noise Test 

and the Montreal Cognitive Assessment. There was no correlation between the 15 test subjects SRT 

levels from the Hearing In Noise Test and the Reading Span Test score. 

In conclusion this study has demonstrated that the learning effect is the same at 50% speech 

recognition score and 80% speech recognition score, but a reuse of the Hearing In Noise Test lists 

should be avoided due to a higher learning effect.  
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Forord 
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 på Syddansk Universitet, Odense.  

Resultatet bliver benyttet i et større forskningsprojekt, Nye forstærknings- og tilpasningsmetoder til 

høreapparater, på Eriksholm Research Centre, Oticon A/S.  

Vi vil først og fremmest takke vores vejleder, Carsten Daugaard, for at muliggøre dette meget 

spændende projekt og hans vejledning, støtte og konstruktive feedback under hele specialeperioden. 

Vi sender også et hjerteligt tak til vores eksterne vejledere Renskje K. Hietkamp og Lars Bramsløw 

for deres tid, lærerige rettelser og nyttige vejledning og støtte igennem hele perioden.  

En stor tak til personalet på Eriksholm Research Centre for deres gæstfrihed og deres support med 

hensyn til lån af lokale og udstyr til afvikling af relevante resultater. Det har været en fornøjelse at 

samarbejde med dem og være en del af deres udfordrende og spændende forskning, og vi håber på 

det bedste for dem og deres forskning fremover.  

Sidst men ikke mindst, vil vi hermed også gerne takke vores 15 deltagere som har gjort dette 

projekt muligt og har hjulpet os på vejen til kompetente resultater.  
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1. Indledning 
Hørelse er en essentiel del af kommunikation mellem mennesker. Dog kan kommunikationen være 

udfordrende når mennesker mødes i store sociale sammenkomster, da talen kan være mindre hørbar 

på grund af baggrundsstøjen. Evnen til at forstå tale i baggrundsstøj er en de vigtigste færdigheder 

for effektiv kommunikation mellem mennesker. Hørelse i støj repræsentere dermed et af de største 

og mest essentielle udfordringer for en person med nedsat hørelse. Hørelse i støj kan derudover 

nedsætte koncentrationsevnen og læringsevnen, da det kan føre til træthed og irritation fordi hjerne 

overbelastes. En person med nedsat hørelse skal bruge ekstra energi på at lytte og forstå tale i 

baggrundsstøj, end en person med normal hørelse. Dette skyldes at en person med nedsat hørelse 

udfordres af andre faktorer så som perception, lokalisation og identifikation af lyde.  

I Danmark lever der ca. 800.000 mennesker som lider af problemer med hørelsen (Bengtsson & 

Røgeskov, 2010). Størstedelen består af ældre hørehæmmet personer, som lider af forskellige 

grader af nedsat hørelse. Et liv med høretab er udfordrende for mange mennesker og især ældre, 

som kan lide af andre sygdomme. Dette kan have negativ indflydelse på en hørehæmmets 

livskvalitet og derfor sigter audiologen efter at forbedre deres livskvalitet. Studier har tidligere 

påvist at hørehæmmet personer, om afhjælpes med høreapparater også oplever en forbedring af  

deres livskvalitet. Derudover kan høreapparater forbedrer den hørehæmmets kommunikationsevne 

(Contrera et al., 2016). 

Audiologen kan dermed forbedre en hørehæmmets kommunikationsevne ved at tilpasse et 

høreapparat således der kan opnås det bedste udbytte. Dette er særligt udfordrende for audiologen 

da der er behov for mere end en høreprøve idet den ikke er fyldestgørende. På baggrund af disse 

udfordringer er der blevet udviklet testmaterialer, som anvendes indenfor audiologisk praksis til at 

vurdere den hørehæmmets personens evne til at lytte i støj. Eksempelvis anvendes testmaterialer 

såsom Hearing In Noise Test. Hearing In Noise Test er blevet anvendt til at evaluere og 

sammenligne forskellige høreapparaters ydeevne herunder evaluering af mikrofonernes ydeevne i 

forskellige lytte miljøer, såsom i støj eller i stille miljøer. Hearing In Noise Test er en hurtig og 

pålidelig målemetode til at bestemme talegenkendelsestærsklen, speech recognition threshold, 

SRTN, for sætninger i støj. Sætningerne præsenteres ved 50% forståelighedsniveau, som svare til 

det signal-to-noise ratio hvor den hørehæmmet kan høre og gentage 50% af sætningerne korrekt. 
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Udfordringen ved at anvende Hearing In Noise Test er at der kan opstå en indlæringseffekt (Nielsen 

& Dau, 2011), idet at sætningerne bliver genbrugt flere gang og antallet af sætninger er begrænset. 

Dette leder til en testusikkerhed, som man gerne vil undgå, for at opnå den mest optimale 

høreapparattilpasning for den hørehæmmet person.  

På baggrund af denne testusikkerhed, er det interessant at undersøge om sætningerne kan 

præsenteres ved et højere forståelighedsniveau, således at den hørehæmmet ikke skal anstrenge sig i 

Hearing In Noise Test. Samtidig er det interessant at undersøge om indlæringseffekten er den 

samme ved 50% og 80% forståelighedsniveau eller at den øges. Dette leder til følgende 

forskningsspørgsmål. 

 

1.1. Forskningsspørgsmål  
På baggrund af ovenstående testusikkerhed vil dette studie sammenligne læringseffekten ved 

forskellige forståelighedsniveauer. Studiet tager udgangspunkt i 50% og 80% forståelighedsniveau. 

Endvidere er det interessant at undersøge om antallet af gentagelser for sætninger i Hearing In 

Noise Test vil øge læringseffekten ved de ovenstående forståelighedsniveauer. Dette leder til 

følgende forskningsspørgsmål: 

Ses der en større læringseffekt ved at præsentere det danske Hearing In Noise Test materiale ved 

80% forstålighedsniveau end ved 50% forståelighedsniveau? 

 

1.2. Eriksholm Research Centre 
Vores interesse inden for høreapparattilpasning motiverede os til at tage kontakt til Eriksholm 

Research Centre. Vi var særligt interesseret i at samarbejde med forskningscentret, idet at de havde 

spændende projekter, som vi kunne være en del af. Dette studie er et delprojekt af et større 

forskningsprojekt på Eriksholm Research Centre, som hedder Nye forstærknings- og 

tilpasningsmetoder til høreapparater. Eriksholm Research centre er en del af høreapparatfirmaet 

Oticon A/S, og er lokaliseret i Helsingør. I løbet af vores specialeperiode fik vi tilknyttet en vejleder 

fra forskningscentret, Renskje K. Hietkamp. Renskje er klinisk forsker og var både vores ekstern 

vejleder og kontaktperson under hele forløbet. Under testafvikling og databehandling var 

forskningsingeniøren, Lars Bramsløw, også en vejleder for os i dette studie. 
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1.3. Litteratursøgning  
Til dette studie blev litteraturen indsamlet via forskellige databaser såsom; PubMed, SummonBeta 

og Google Scholar. Følgende søgeord blev anvendt til at finde de relevante videnskabelige artikler: 

Hearing In Noise Test, HINT, CLUE, learning effect, practice effect, memory effect, hearing loss, 

hearing aid, cognition, Reading Span Test, Montreal Cognitive Assessment, audiology, signal-

noise-ratio, speech intelligibility, binaural hearing, speech recognition threshold, dementia, 

Alzheimers disease, memory loss, short-term memory, long-term memory, working memory, 

immediate memory, brain damage, Dantale II, life quality, elder, health care professional, health 

care, speech in noise, hearing aid outcome, memory loss.  

Det anvendte faglitteratur som dette studie har draget nytte af er fagbøger fra bachelor- og 

kandidatuddannelsen i audiologi på Syddansk Universitet. Derudover blev de relevante fagbøger 

lånt fra Syddansk Universitets Bibliotek.    

 

1.4. Afgrænsning  
Dette studie har valgt at undersøge læringseffekten i den danske Hearing In Noise Test. For at 

besvare forskningsspørgsmålet  gøres der brug af en kvantitativ metode, og data indsamles over to 

besøg. Idet at specialet skal afvikles og skrives i perioden 1. februar til og med 1. juni, har vi haft 

begrænset tidsperiode til dette studie og har dermed valgt at afgrænse forsøget. Således er forsøget 

kun foregået over to besøg og på en lille population bestående af 15 ældre testpersoner.   

 

1.5. Strukturering   
1. kapitel Dette kapitel tager udgangspunkt i en introduktion til studiets forskningsspørgsmål samt 

dets relevans for audiologien.  

2. kapitel Dette kapitel tager udgangspunkt i det relevante baggrundsteori for dette studie. Der 

redgøres for den menneskelige hjerne og de kognitive processer. Derefter redegøres der for de 

anvendte kognitive tests i dette studie. Afslutningsvis redegøres der for Hearing In Noise Test og 

indlæringseffekten som er blevet observeret i flere studier.  

3. kapitel Dette kapitel tager udgangspunkt i studiets anvendte metode. Der redegøre for 

rekruttering af participanter til dette studie, dernæst redegøres der for studiets anvendte instrumenter 
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samt studiets test design. Endvidere redegøres der for studiets procedure for forsøget. 

Afslutningsvis redegøres der den anvendte analysemetode til behandling af det indsamlede data.   

4. kapitel Dette kapitel tager udgangspunkt i to analyser. Første analyse tager udgangspunkt i de 

anvendte kognitive tests, Montreal Cognitive Assessment og Reading Span Test og behandling af 

dataene. Anden analyse består af en deskriptiv analyse af Hearing In Noise Test efterfulgt af en 

variansanalyse og afslutningsvis analyseres kognitive tests og Hearing In Noise Test sammen. 

5. kapitel Dette kapitel tager udgangspunkt i en diskussion af de foretagende analyser af det 

indsamlede data. Der tages udgangspunkt i de interessante fund samt hvad dette kan betyde for 

fremtidige anvendelse af Hearing In Noise Test.  

6. kapitel Dette kapitel tager udgangspunkt i en konklusion på studiets forskningsspørgsmål, samt 

hvad dette betyder for forskning af Hearing In Noise Test. 

7. kapitel Dette kapitel består af en kort perspektivering af Hearing In Noise Test. 
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2. Baggrundsteori  
I dette kapitel redegøres der for studiets baggrundsteori, som danner ramme for dette studie. Første 

del består af en gennemgang af den menneskelige hjerne, da den spiller en stor rolle for menneskets 

læring og kognitive funktion. Herunder redegøres der for hjernens anatomiske samt fysiologiske 

funktion, for at give en bedre forståelse af de hukommelsesprocesser, som dernæst beskrives. 

Derefter redegøres der for studiets anvendte kognitive tests, deres oprindelse samt udførelse.  

Endvidere redegøres der for menneskets hørelse herunder høretab og de udfordringer der følger 

med. Afslutningsvis redegøres der for Hearing In Noise Test, herunder den originale, danske samt 

internationale Hearing In Noise Tests.  

 

2.1. Den menneskelig hjerne      
Hjernen er et essentiel organ for mennesker, som skaber forståelse og mening af sprog Derudover 

spiller hjernen en stor rolle for menneskers kognitive funktion, herunder bearbejdning og forståelse 

af information. For at kunne forstå hjernens processer, er det vigtigt at redegøre hjernens anatomi 

og fysiologi for. Dette vil uddybes i næste afsnit. 

 

2.1.1. Hjernens anatomi og fysiologi  
Nervesystemet er et komplekst system, hvis funktion er at holde det enkelte menneske i live. Dette 

gøres ved at stabilisere kroppens indre miljø i forhold til kroppens ydre miljø. Nervesystemet 

inddeles i centralnervesystemet og det perifere nervesystem. Centralnervesystemet består af hjernen 

samt rygmarven, og det perifere nervesystem består af 12 kranienerver samt 31 spinalnerver 

(Fasting & Hougaard, 2007, kapitel 6).  

Hjernens funktion er at modtage og bearbejde informationer ud fra forskellige sanseindtryk. 

Hjernen kan inddeles i fire dele; storehjernen, lillehjernen, mellemhjernen og hjernestammen. 

Derudover er hjernen omgivet af tre hinder, hvis funktion er at beskytte hjernen. Den yderste 

hjernehinde kaldes dura mater, den midterste hjernehinde kaldes arachnoidea mater, og den inderste 

hjernehinde kaldes pia mater. Hjernens rumfang variere fra person til person, men den er ca. 1.200 

ml og med en vægt på omkring 1.450 kg for mænd og 1.300 kg for kvinder. Det ikke påvist at 

hjernens vægt afgør om det enkelte menneske er intelligent (Moos & Møller, 2010, kapitel 1). 
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Storehjernen kaldes også for cerebrum og inddeles i venstre og højre hemisfære. Disse to hemisfære 

bliver adskilt af en dyb fure. På ovefladen af de to hemisfære findes hjernebarken, som kaldes for 

cortex cerebri. Hjernebarken er inddelt i områder, som står for bearbejdning af sensorisk og 

motorisk information. Storehjernen kan yderligere inddeles i fire dele; frontallappen, 

temporallappen, parietallappen og occipitallappen, således at hver hemisfære er inddelt i fire lapper 

(Moos & Møller, 2010, kapitel 1).   

 

Frontallappen også kaldet lobus frontalis, er placeret forrest i de to hjernehemisfære. Frontallappen 

kan ydereligere inddeles i præfrontal cortex, som er den forreste del af frontallappen, samt 

præmotorisk cortex og primære motoriske cortex, der er den bagerste del af frontallappen.  

Menneskets personlighed udtrykkes i det præfrontale cortex og bidrager bl.a. til tænkning samt 

beslutningstagning. Det præmotoriske cortex står for planlægning af menneskets bevægelse, og det 

primære motoriske cortex står for udføring af bevægelse (Fasting & Hougaard, 2007, kapitel 6). 

 

Temporallappen også kaldet for lobus temporalis adskilles af frontallappen, og her bearbejdes 

auditive indtryk. Parietallappen også kaldet for lobus parietalis er placeret i midten af storehjernen 

bag frontallappen. Parietallappens funktion er at bearbejde følesansen og muskelsansen. 

Occipitallappen også kaldet lobus occipitails er placeret bagerst i storehjernen. Occipitallappens 

primære funktion er bearbejdning af synsindtryk (Fasting & Hougaard, 2007, kapitel 6). 

 

I venstre hemisfære findes to talecentre; Broca og Wernickes talecentre. Broca talecenter findes i 

den venstre hemisfære i frontallappen, foran det motoriske cortex. Læsion af dette område vil føre 

til langsom tale og vanskeligheder ved produktion af tale. Dette skyldes, at området står for 

bevægelse af muskulatur, og læsion af dette vil føre til dysfunktion af mundmuskulaturen. 

Wernickes talecenter er placeret tæt på temporallappens hørecenter. Ved læsion af området kan det 

medføre, at sproget bliver uforståeligt, selvom man er i stand til at producere tale (Fasting & 

Hougaard, 2007, kapitel 6). 
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2.1.2. Hjernens evne til at huske   
At huske er en essentiel evne, som mennesket gør brug af dagligt. Når hjernen modtager 

information i et miljø, vil hjernen bearbejde denne information igennem forskellige processer. Disse 

processer finder sted i hukommelsen, som opdeles i tre overordnede dele, der hver har deres 

funktion: sensorisk hukommelse, korttidshukommelse og arbejdshukommelse, langtidshukommelse 

og umiddelbare (inmmediate) hukommelse.  

 

Figur 2.1: Processering af information  i hjernen. Information fra menneskets omgivelser videresendes til sensoriske 

hukommelse, dernæst videresendes til kortidshukommelsen og lagres i langtidshukommelse (Baddeley et al., 2015, kapitel 1). 

Sensorisk hukommelse bevarer information op til få millisekunder, kortids-/arbejdshukommelsen 

bevarer information op til et par minutter, langtidshukommelse bevarer information fra 30 minutter 

og resten af menneskets liv og den umiddelbare (immediate) hukommelse bevarer information fra 2 

til 3 timer. På grund af de ovenstående varigheder af de nævnte hukommelsesprocesser medføre det 

til at de alle optræder samtidige (Baddeley et al., 2015, kapitel 1). 

Sensorisk hukommelse bevarer ubearbejdede input eksempelvis auditiv stimuli i få sekunder inden 

bearbejdning. Sensorisk hukommelse kan yderligere inddeles i ikonisk hukommelse og ekkoisk 

hukommelse. Input ved ikonisk og ekkoisk hukommelse variere afhængig af om en person 

præsenteres for noget visuel information eller auditiv information. Den visuelle information lagres i 

få sekunder i den ikoniske hukommelse, hvorimod det auditive information lagres i få sekunder i 

den ekkoiske hukommelse. Sensorisk hukommelse adskiller sig fra korttidshukommelse, idet 

informationen ikke bearbejdes og kun bevares eller fastholdes i kort tid. Når information lagres i 

den sensoriske hukommelse, udvælges der information, som skal bearbejdes og sendes videre til 

korttidshukommelse og arbejdshukommelse. (Baddeley et al., 2015, kapitel 1) 

 

Teoretikere skelner mellem korttidshukommelse og arbejdshukommelse, hvor kortidshukommelsen 

er forskellig fra arbejdshukommelsen. Kortidshukommelsen opretholder informationen, også kaldet 

maintenance, og arbejdshukommelsen opretholder og behandler informationen, der sker derved 

både en maintenance og manipulation af informationen (Aben et al., 2012). Studier har påvist, at 
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både korttidshukommelse og arbejdshukommelse forekommer sammen (Nadel & Hardt, 2011). 

Derimod har andre studier diskuteret, hvorvidt betegnelsen korttidshukommelse er blevet erstattet 

med betegnelsen arbejdshukommelse (Gray, 2007). For at teste korttidshukommelse og 

arbejdshukommelse anvendes simple eller komplekse span tests. Korttidshukommelsen kan 

undersøges ved at anvende en simpel span tests, såsom Digit Span. Digit span undersøger evnen til 

at gentage cifre i en korrekt orden lige efter præsentation af cifrene, altså menneskets 

talspændvidde. For at undersøge arbejdshukommelsen anvendes komplekse span tests, såsom 

Reading Span Test (Baddeley et al., 2015, kapitel 3).  

 

Langtidshukommelsen adskiller sig fra kortidshukommelsen, 

i det at informationen lagres over en længere periode. 

Informationen kan være blevet indsamlet for en dag, uger 

eller år siden og bevares i langtidshukommelsen (Baddeley et 

al., 2015, kapitel 1). 

 

Langtidshukommelsen kan yderligere inddeles i to dele som 

kaldes eksplicit (deklarativ hukommelse) og implicit (non-deklarativ hukommelse). Eksplicit 

hukommelse kan yderligere inddeles i episodisk og semantisk hukommelse. Når man husker 

personlige oplevelser, såsom en rejse, fødselsdag eller andet, betegnes dette som en bevidst 

handling. Denne proces forekommer i den episodiske hukommelse. Bearbejdning af fakta, 

eksempelvis ordbetydning eller generel viden, er noget, der forekommer i den semantiske 

hukommelse. Dette er også en bevidst handling.  

Implicit hukommelse omhandler ubevidste handlinger. Ubevidste handlinger såsom at cykle, løbe, 

eller køre forekommer i den implicitte hukommelse (Baddeley et al., 2015, kapitel 1). 

 

2.1.3. Arbejdshukommelse 
Arbejdshukommelsen er en del af det kognitive system, som har til funktion at holde og bearbejde 

af information. Det kognitive system består af hjerneområder, som viser en øget blodcirkulation, 

når visse kognitive opgaver bliver udført, såsom at holde på information og bearbejdning af det. 

Figur 2.2: Inddeling af langtidshukommelse, 

herunder eksplicit og implicit hukommelse 

(Baddeley et al., 2015, kapitel 1). 
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Disse områder findes i frontallappen, hvor informationen bearbejdes (Baddeley et al., 2015, kapitel 

3). 

Arbejdshukommelsens funktion gør mennesket i stand til at huske informationen, som mennesket 

har brug for i øjeblikke. Arbejdshukommelsen har en lav kapacitet og kan kun holde på 6-7 

elementer (chunks), hvilket betegnes som hukommelsesspændvidden også kaldet memory span 

(Baddeley et al., 2015, kapitel 3). Denne information bevares midlertidigt og kan forsvinde, 

medmindre den lagres i langtidshukommelsen. Arbejdshukommelsen adskiller sig fra 

kortidshukommelsen idet, at den både holder og bearbejder information (Sørensen, Paulson & 

Gjerris, 2010, kapitel 10). 

 

2.1.4. Ældre og hukommelse  
Når mennesker bliver ældre ske der en svækkelse af hukommelsen, da hjernen ændres. Dette 

afhænger af om der sker en anatomisk eller fysiologisk ændring. Ændring af hjernens funktion er 

afhængig af, hvilke dele af hjernen der ændres eller beskadiges (Baddeley et al., 2015, kapitel 15). 

Hvis der er tale om en beskadigelse af nerveceller i eksempelvis occipitallappen, kan det forværre 

synet. Når ældre mennesker oplever vanskeligheder, eksempelvis hukommelsessvigt, så kan det 

skyldes en kognitiv dysfunktion, såsom demens. En af de hyppigste årsager til hukommelsessvigt 

hos ældre er demens, som er en bred betegnelse af symptomer på andre sygdomme, såsom 

Alzheimers sygdom eller Vaskulær demens. Demens forårsager en påvirkning af hjernen, som 

skyldes en beskadigelse af nerveceller (Lipton & Marshall, 2013; Sørensen, Paulson & Gjerris, 

2010, kapitel 10). Når disse nerveceller beskadiges og går tabt, kan de ikke erstattes, og forårsager 

sen vedvarende degenerativ hjernesygdom. Demens er progredierende og forværres gradvis, idet 

nerveceller i hjernen ikke kan reproduceres. Symptomerne ved demens er svækket hukommelse, 

personlighedsændringer samt intellektuel reduktion. Sprogvanskeligheder kan også forekomme hvis 

demens rammer temporallappen, da sprogcentret befinder sig her (Sørensen, Paulson & Gjerris, 

2010, kapitel 10). 

 

Alzheimers sygdom er en af de hyppigste årsager til degenerative hjernesygdomme. Sygdommen er 

langsomt progredierende og rammer alle kognitive funktioner. Sygdommen skyldes nervecelledød i 

hjernen på grund af proteinerne Beta-amyloid og Tau. Disse proteiner kan starte med at danne 
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plaque i hippocampus og ødelægge hukommelsen gradvis, idet de spreder til andre steder i hjernen 

(Bloom, 2014).  

Kognitive svækkelser hos ældre mennesker forekommer ikke altid alene, men i kombination med 

andre lidelser, såsom høretab. Studier har påvist at ubehandlet høretab kan lede til kognitive 

svækkelser hos ældre hørehæmmede (Lin et al., 2013; Amieva et al.,2015). Studiet Hearing 

Impairment and Cognitive Decline: A Pilot Study Conducted Within the Atherosclerosis Risk in 

Communities Neurocognitive Study undersøgte om, der var en forskel mellem en gruppe 

hørehæmmedes kognitive funktion, hvis de brugte høreapparat eller ej. Gruppen af hørehæmmede, 

som brugte høreapparat havde en bedre kognitiv funktion end gruppen uden høreapparater (Deal et 

al., 2014). 

Det er vigtigt at udrede mennesker, som lider af kognitive svækkelser for at forbedre deres 

livskvalitet samt afhjælpe dem med deres udfordringer i hverdagen. Til dette anvendes forskellige 

kognitive tests, disse tests kan eksempelvis være Montreal Cognitive Assessment og Reading Span 

Test. Montreal Cognitive Assessment er et screeningsinstrument, som anvendes til identificering af 

mild/let nedsat funktion (Nasreddine et al., 2005). Reading Span Test er en kognitiv test, som 

anvendes til at undersøge arbejdshukommelse, læseforståelighed samt kognitiv processering 

(Daneman & Carpenter, 1980). Der gives en uddybende beskrivelse af ovenstående kognitive tests i 

næste afsnit.    

 

2.2. Kognitive tests 
Der vil i dette afsnit redegøres for de anvendte kognitive tests i dette studie.  Når man udreder 

mennesker, som lider af kognitive lidelser er det vigtigt at anvende relevante kognitive tests. Da der 

findes adskillige kognitive tests som undersøger forskellige aspekter af menneskets kognitiv funktion 

har vi valgt to forskellige tests. Således slutresultatet understøttes af to forskellige undersøgelser.   

 

2.2.1. Anvendelse af kognitive tests i praksis  
Det kan have en negativ indflydelse på menneskets liv, hvis det oplever udfordringer ved udføring 

af diverse opgaver. Disse udfordringer kan bl.a. skyldes, at der sker en dysfunktion af de kognitive 

processer i hjernen, som dermed ikke fungerer normalt. For en professionel inden for 

sundhedssektoren er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser, når man behandler patienter med 
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disse udfordringer. Især patienter, som lider af kognitive vanskeligheder, skal varetages på en 

pædagogisk måde, og en professionel bør yde den bedst mulige pleje. Patienter som lider af 

kognitive vanskeligheder, eksempelvis demens eller Alzheimers sygdom, skal udredes, hvilket 

indebære forskellige undersøgelser. Disse undersøgelser kan være neurologiske tests, som hver har 

deres formål og belyser forskellige aspekter af patientens sygdom. Neurologiske tests udføres på en 

bestemt måde idet, der altid følger en instruktion med. Denne instruktion er essentiel, da man gerne 

vil sikre sig, at en professionel udfører præcis det samme for hver patient. Tilgangen til testen skal 

være identisk med den tilgang, andre professionelle gør brug af, når de tester patienter. Når man 

som professionel har udført testen, kan patienten sidde tilbage med spørgsmål om, hvor godt de har 

klaret sig, om de har bestået eller dumpet testen. Den professionelle har til opgave at besvare 

patientens spørgsmål på en hensigtsmæssig måde uden at afsløre resultatet, idet testen ikke står 

alene, og dermed er afgørende. Kognitive tests er en del af en større udredningsproces. Det kan 

eksempelvis skabe forvirring og påvirke patienten, hvis den professionelle tæller patientens score 

ved afslutning af en kognitiv test (Larner, 2013). 

Der findes forskellige neurologiske tests, som professionelle anvender, når de udreder for kognitive 

vanskeligheder. Montreal Cognitive Assessment og Reading Span Test er to forskellige former for 

tests, der undersøger den kognitive funktion hos patienter. Ved anvendelse af disse tests kan den 

professionelle sikre sig et bedre indblik i patientens kognitive funktion (Larner, 2013). 

 

2.2.2. Montreal Cognitive Assessment   
Montreal Cognitive Assessment, MoCA, er et screeningsinstrument, som er udviklet i 1996 af 

neurologen Ziad Nasreddine og valideret i 2005 (Nasreddine et al., 2005). MoCA er et hurtigt og 

nemt screeningsinstrument, som undersøger patienters kognitive funktion. Testen identificerer 

primært patienter, som lider af en mild/let nedsat kognitiv funktion, også kaldet let kognitiv 

svækkelse, mild cognitive impairment, MCI (Gill et al. 2008; Larner, 2013).   

 

MoCA er en kort test, som varer 10 minutter og afvikles på et testark, hvor der anvendes en blyant 

og et stopur. Testen afvikles mundligt mellem patient og den professionelle. MoCA måler 8 

forskellige kognitive domæner og er inddelt i delopgaver. Disse delopgaver måler opmærksomhed, 

koncentration, eksekutiv funktion, hukommelse, abstrakt tænkning, regneevner og orientering. Alt i 
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alt er det en samling af neurologiske opgaver. Hver opgave indeholder en instruktion, som den 

professionelle instruerer patienten i (se bilag 1 og bilag 2). 

Delopgaverne kan yderligere inddeles inden for følgende kognitive domæner; visuospatial 

konstruktion, eksekutiv funktion, episodisk hukommelse, opmærksomhed, sprogfunktion og 

orientering. Testarket inddeles i 11 opgaver. Der følger et vejledningsark med testen, således alle 

tests foregår på samme måde for alle patienter og der gives samme instruktion. I opgave 1 skal 

patienten udføre en kort trail making test, som går ud på at tegne en linje der går fra tal til bogstav i 

stigende orden og der scores 1 point, hvis den udføres korrekt. I opgave 2 kopiering af figur, skal 

patienten tegne en kube så identisk så muligt og der scores 1 point, hvis den tegnes korrekt. I 

opgave 3 urskivetest, skal patienten tegne en urskive, indsætte tal og sætte viserne til 10 minutter 

over 11 og her scores der maksimalt 3 point for at tegne uret, tallene samt viserne korrekt.  

I opgave 4 benævnelse, skal patienten fortælle navnet på 3 forskellige dyr og der scores 1 point for 

hver dyr, dvs. 3 point i alt for korrekt benævnelse. I opgave 5 hukommelse, skal den professionelle 

læse 5 ord op: ”ansigt, fløjl, kirke, iris og rød”, som patienten skal gentage 2 gange og derefter 

huske dem til næste gang den professionelle spørger, og der gives ingen point for dette.  

Opgave 6 opmærksomhed, indeholder 3 korte underopgaver. Første underopgave undersøger 

talspændvidde. Patienten skal gentage tal i samme rækkefølge som giver 1 point, og herefter 

gentage tal i omvendt rækkefølge, som giver 1 point. Anden underopgave undersøger auditory 

motor attention, hvor den  professionelle læser nogle bogstaver højt, og patienten skal slå hånden i 

bordet hver gang bogstavet A bliver sagt. Patienten må maks. have 2 fejl og kan score 1 point. 

Tredje underopgave undersøger seriel subtraktion, hvor den professionelle starter med at sige tallet 

100 også skal patienten trække 7 fra indtil den professionelle siger stop. Der kan højest scores 3 

point i alt i tredje underopgave. Patienten kan dermed score 6 point i alt i opgave 6. I opgave 7 

sprog, skal den professionelle læse to sætninger højt som patienten skal gentage og kan højest score 

2 point i alt, 1 point for hver korrekt gentaget sætning. Opgave 8 ordmobilisering, har patienten 60 

sekunder til at nævne ord, som starter med bogstavet F. Patienten må ikke nævne egenavne, person 

eller bynavne og skal sige min. 11 ord for at score 1 point, hvilket er det maksimale point der kan 

scores. I opgave 9 abstraktion/begrebsdannelse, skal patienten sige hvilken lighed der er mellem to 

ting. Den professionelle læser to ord højt og patienten skal derefter sige, hvad ligheden er mellem 

de to ord. Eksempelvis ligheden mellem banan og appelsin, som er frugt. Patienten kan score 2 

point i alt. I opgave 10 forsinket genkaldelse, skal patienten gentage 5 ord, som blev sagt i opgave 
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5. Patienten kan score 5 point i alt, 1 point for hvert korrekt gentaget ord. I opgave 11 skal den 

professionelle spørge patienten om dato, måned, år, dag og stedets navn, og patienten kan score 6 

point i alt, 1 point for hver korrekt svar. Afslutningsvis skal den professionelle tillægge et point for 

patienter med en uddannelsesbaggrund ≥12 år til et muligt maksimum score på 30 point (se bilag 1 

og bilag 2). 

 

Ovenstående opgaver kan hermed inddeles i følgende kognitive domæner. Opgave 2 kopiering af 

figur og opgave 3 urskivetest, undersøger patientens visuospatial konstruktion. Opgave 1 kort trail 

making test, opgave 8 ordmobilisering og opgave 9 begrebsdannelse/abstraktion, undersøger 

patientens eksekutive funktion. Opgave 5 hukommelse og opgave 10 forsinket genkaldelse, 

undersøger patientens episodiske hukommelse. Opgave 6 opmærksomhed, som indeholder 3 

underopgaver; auditory motor attention, seriel subtraktion og talspændvidde (forfra/bagfra) 

undersøger patientens opmærksomhed. Opgave 4 benævnelse og opgave 7 sprog, undersøger 

patientens sprogfunktion og opgave 11 undersøger patientens orientering. Der følger et 

vejledningsark med testen, således alle tests foregår på samme måde for alle patienter og der gives 

samme instruktion (se bilag 1 og bilag 2).  

Pointene tildeles forskelligt alt efter, hvilken opgave der er blevet udført korrekt, men den 

maksimale score er 30 point. Patienter, der score point mellem 26-30, vurderes til at have en normal 

kognitiv funktion. Personer, som score 18-25 point, vurderes til at have en mild/let nedsat kognitiv 

funktion. Personer, som score 10-17 point, vurderes til at have en moderat nedsat kognitiv funktion. 

Mindre end 10 point vurderes til alvorlig nedsat kognitiv funktion (Nasreddine et al., 2005).   

Ved identifikation af patienter, som lider af mild kognitiv svækkelse også kaldet mild cognitive 

impairment anvendes MoCA, da den adskiller sig fra andre kognitive test. Udover MoCA, findes 

der også andre kognitive tests til identificering af kognitive lidelser. Den mest anvendte test til 

identifikation af demens og Alzheimers sygdom er Mini Mental State Examination, MMSE. MMSE 

er en test, som anvendes til identificering af demens hos patienter. Denne test identificerer moderate 

til alvorlige nedsatte kognitive funktioner og anvendes ikke ved patienter, som lider af mild 

kognitiv svækkelse (Zadikoff et al., 2008). MoCA er mere sensitiv og dermed bedre til at 

identificere personer med lettere kognitive svækkelser end MMSE. MMSE anvendes også ved 

større kognitive svækkelser, eksempelvis tidlig Alzheimers sygdom og andre alvorlige nedsatte 

kognitive lidelser (Zadikoff et al., 2008). 



	   	   	  

	  

Side	  24	  af	  167	  

En anden kognitiv test som også kan anvendes ved identificering af demens er Addenbrooke’s 

Cognitive Examination, ACE (Mathuranath et al., 2000). ACE giver flere oplysninger om 

patientens kognitive funktion, da det er en udvidelse af MMSE. ACE består både af MMSE og 

nogle ekstra delopgaver (se bilag 3). ACE har nogle delopgaver, som er i lighed med MoCA. ACE 

er en sensitiv test, som også screener for let/mild nedsat kognitive funktion. Ligheden mellem 

MoCA og ACE er at de har mange lignende neurologiske opgaver såsom urskivetesten, 

kubetegning og gentagelse af ord (Pendlebury et al., 2011). En af forskellene af opgaverne er 

ordmobiliseringsopgaven, da patienten skal nævne ord med bogstavet F i MoCA, men i ACE 

anvendes bogstavet S eller ord inden for kategorien dyr (se bilag 1 og bilag 3). 

 

2.2.3. Reading Span Test 
Reading Span Test, RST, er en kognitiv test, som anvendes til at undersøge patientens 

arbejdshukommelse, læseforståelighed samt kognitiv processering. RST er udviklet af Daneman og 

Carpenter i 1980 med det formål at vurdere evnen til at bearbejde og lagre information samtidig 

(Daneman & Carpenter, 1980).  Testen er i den gruppe af kognitive test, som kaldes for komplekse 

arbejdshukommelse tests, da den involverer både lagering af hukommelse og evnen til processering 

(Rönnberg et al.,1989). RST er en brugbar test til at udelukke eller påvise neurologiske lidelser 

såsom Afasi, Alzheimers sygdom og Skizofreni (Whitney et al., 2001).  

 

Digit Span Test, Spatial Span Test og Reading Span Test er forskellige hukommelsesspændevidde 

tests under kategorien Memory Span Tests. Disse forskellige span tests, dvs. test af 

hukommelsesspændvidden, har til formål at definere kapaciteten i menneskets arbejdshukommelse, 

som er en del af kortidshukommelsen. For at undersøge kapaciteten i den umiddelbare hukommelse, 

immediate memory, anvendes eksempelvis Digit Span Test, som udføres ved at undersøge 

patientens evne til at gengive tal (Sørensen, Paulson & Hjerris, 2010, kapitel 10).  Spatial Span Test 

er en arbejdshukommelsestest, som undersøger, hvor godt patienten kan holde og bearbejde 

synsindtryk (Ridgeway, 2006). Reading Span Test anvendes til at undersøge arbejdshukommelse.  

Der findes span test, som enten er komplekse eller simple arbejdshukommelses tests. Ved de 

komplekse span tests anvender patienten sin lagringshukommelse og elementer af processering af 

arbejdshukommelse (Rönnberg et al.,1989). 
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I den originale RST af Daneman og Carpenter gik testen ud på at læse sætninger højt og gentage det 

sidste ord i hver sætning. Disse sætninger blev præsenteret i testen på et kort, og man skiftede kort 

ved hvert ord, indtil man nåede til et blank kort. Det blanke kort indikerede, at patienten skulle 

gentage det sidste ord i hver sætning. Gentagelse af de afsluttende ord skulle ske i samme 

rækkefølge, de blev præsenteret i. Antallet af sætningerne steg gradvist med testen og blev dermed 

sværere for patienten at huske, da der var flere ord de skulle huske i samme rækkefølge. Antallet af 

sætninger pr. sekvens var mellem 2-6 sætninger (Daneman & Carpenter, 1980; Whitney et al., 

2001).  

 

Den seneste udgave af RST er beskrevet af Rönnberg et al., 1989.  Den er baseret på udgaven af 

Baddeley et al. fra 1985, som er baseret på den originale RST af Daneman og Carpenter fra 1980 

(Baddeley et al. fra 1985; Rönnberg et al., 1989; Petersen et al., 2016). Den danske version af RST 

er en direkte oversættelse af sætningsmaterialet, som blev anvendt i den svenske RST. 

Sætningsmaterialet består af 54 sætninger, hvoraf en sætning består af 3 ord  (Petersen et al., 2016). 

Der følger en instruktion med testen til patienten og et scoringsark (se bilag 4 og bilag 5). Testen 

består af en træningstest og 12 test også kaldet 12 sekvenser. De første tre sekvenser består af  tre 

sætninger, de næste tre sekvenser består af fire sætninger, de næste tre sekvenser består af fem 

sætninger og de sidste tre skevenser består af seks sætninger. Sværhedsgraden stiger gradvis med 

antallet af sætninger pr. sekvens. 

 

Den nuværende test foregår på computer, hvor patienten på samme vis skal gentage sætninger, som 

de bliver præsenteret for. Patienten bliver instrueret i testen inden påbegyndelse og bliver placeret i 

behagelig afstand foran computerskærmen. For at udelukke læsevanskeligheder skal den 

professionelle vide, om patienten er ordblind. Patienten vil nemlig ikke vil være i stand til at udføre 

testen, da testen foregår på en computerskærm og opgaven går ud på at læse højt og forstå. På 

computerskærmen dukker der et enkelt ord op ad gangen med 0.80 sekunder varighed pr. ord. 

Sekvenserne er en blanding af sætninger, som giver mening, og sætninger, som ikke giver mening.  

Når sætningen er blevet præsenteret, bedes patienten gentage sætningen verbalt, dernæst har 

patienten 1,75 sekunder til enten at sige ”ja” eller ”nej” afhængig af, om sætningen giver mening 

eller ej. Dette sker inden, den næste sætning bliver præsenteret. Eksempelvis giver følgende sætning 
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mening ”Kaptajnen sejlede væk”, her skal patienten svare ”ja”. Et eksempel på en sætning som 

ikke giver mening er ”Toget sang sangen”, her skal patienten svare ”nej”.  

Efter afslutning af hver sekvens bedes patienten gentage første eller sidste ord i hver sætning. 

Gentagelse af første eller sidste ord er randomiserede (Petersen et al., 2016).  

 

Som tidligere nævnt så er RST en kompleks arbejdshukommelse test, da den involverer både 

lagering af hukommelse og evnen til processering. Når en patient skal svare ”ja” eller ”nej” 

afhængig af om sætningen giver mening eller ej, så skal hjernen processere denne information. 

Derudover skal hjernen også processere hvornår der skal svares. Når patienten skal gentage første 

eller sidste ord, så skal informationen lagres i hukommelsen for dernæst at blive husket og gentaget 

(Rönnberg et al.,1989). 

 

For at udregne RST score, tælles total antal korrekt ord, som er blevet gentaget enten som det første 

eller sidste ord i sætningerne. Besvarelserne fra træningsrunden tæller ikke med. Antallet af 

korrekte ord divideres med sætningsantal (54) og ganges med 100 for at udregne procenten. Dette 

scoringskriterium anses for at være den mest korrekt at anvende. Scoren bliver beregnet som 

procenten af total antal korrekt ord (Daneman & Carpenter, 1980; Rönnberg et al.,1989; Petersen et 

al., 2016).  

Patienter der gentager mellem 16-26 ord, anses for at have en normal hukommelsesspændevidde, da 

man i andre undersøgelser har påvist dette, eksempelvis på Eriksholm Research Centre. Testen er 

ikke normeret, dog score testpersoner oftest mellem 16 og 26 ord på Eriksholm Research Centre. 

Hvis patienter score under 16 ord anses det for at være under middel i det pågældende studie. 

Patienter som score over 26 ord er anses for at være over middel i det pågældende studiets 

populationsgruppe (Hietkamp, 2016).  

 

”[…] people who score low on the RST, often referred to as low spans, are disproportionately 

affected by the demands of maintaining a memory load while concurrently performing a language 

comprehension task.” (Whitney et al., 2001). Da patienter ikke kan dumpe eller bestå RST, som der 

eksempelvis kan i MoCA eller andre kognitive tests, så skelnes der mellem patienter der score lavt 
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eller højt. Dette betyder at hvis patienten score lavt anses patienten for, at have en ”low span” og 

patienten som score højt anses for at have ”high span”(Just & Carpenter, 1992; Whitney et al., 

2001). 

 

Arbejdshukommelses test kan fortælle noget om menneskets evne til at løse auditive opgaver. RST 

undersøger menneskets evne til at bearbejde og lagre information samtidig. Denne evne anvendes 

også når mennesker skal forstå tale i støj, dvs. løse auditive opgaver. Studier har tidligere påvist, at 

der ikke ses en korrelation mellem høretab og RST score, men der ses en korrelation mellem alder 

og RST score (Petersen et al. 2016). Dette hænger sammen med hjernens funktion, som aftager med 

alderen (Baddeley et al., 2015, kapitel 15). 

 

2.3. Hørelse 
I dette afsnit redegøres der kort for forskellen mellem normalthørende og hørehæmmet mennesker. 

Dernæst redegøres der for vigtigheden af binaural hørelse. Afslutningsvis redegøres der for ældres 

hørelse samt hørelse i støj og hvilken betydning det har for hørehæmmet personer.  

Øret er et essentielt organ for mennesket; da vi anvender vores hørelse hele tiden, når vi 

kommunikere med andre mennesker. Øret fungerer som en vej ind til hjernen, der herigennem 

opfanger og på baggrund heraf danner mening af lyden. Allerede ved barnets opvækst er det vigtigt 

at udsætte det for auditiv stimuli, således hjernens auditive cortex kan udvikles. Dette skyldes 

hjernens plasticitet og er essentielt for at opnå en normal sprogudvikling. Hvis et barn fødes med et 

høretab, er det vigtigt at få det afhjulpet med et høreapparat så tidligt så muligt; således det kan 

udvikle et normalt talesprog. Jo længere tid der går uden auditivt stimulering, jo ringere en 

sprogudvikling vil barnet få (Gelfand, 2009, kapitel 2). 

For at skelne mellem normalthørende eller hørehæmmet mennesker undersøges deres høretærskler, 

altså den laveste tone, en person kan høre ved forskellige frekvenser. En normalthørende har en 

høretærskel på 20 dB eller mindre ved forskellige frekvenser, dvs. 125-8000 Hz. En hørehæmmet 

person har en høretærskel på mere end 20 dB ved de givne frekvenser. Graden af høretabet kan 

således inddeles i følgende: 0-20 dB er normal hørelse, 20-40 dB svarer til mildt høretab, 40-60 dB 

er moderat høretab, 60-85 dB vil være svært høretab, og 85+ dB kaldes meget svært høretab. 

Høretab kan yderligere inddeles i enten konduktive eller sensorineurale høretab. Et konduktivt 
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høretab skyldes problemer i det ydre øre og mellemøret, hvorimod sensorineurale høretab skyldes 

problemer i det indre øre (Gelfand, 2009, kapitel 5). 

 

2.3.1. Binaural hørelse 
Binaural hørelse giver mennesket evnen til at kunne høre med to ører i stedet for et øre. Denne evne 

er væsentlig for mennesket i dagligdagen, da hørelse med to ører skaber uddybet mening og 

forståelse af alt lyd, der passerer ind til hjernen. De auditive hørebaner har til opgave at forene 

begge lyde, som rammer vores ører, og derefter sende lydene videre til hjernen. Når disse to 

separate lyde som rammer venstre og højre cochlea processeres i det auditive cortex, bliver begge 

lyde til en lyd i det auditive cortex. Denne egenskab kaldes binaural fusion, idet to separate lyde 

bliver forstået som en lyd i hjernen (Gelfand, 2009, kapitel 3; Dillon, 2001, kapitel 14).  

Der er flere former for lokalisering af lyde. Disse inddeles i horisontal lokalisation og vertikal 

lokalisation. Herudover lokalisering af lyde, der kommer forfra eller bagfra (Dillon, 2001, kapitel 

14).  

 

Ved horisontal lokalisering af lyd ankommer lyden hurtigere til det tætteste øre end ved det øre, der 

er længst væk fra lydkilden. Denne forsinkelse kaldes for Interaural Time Difference, ITD, som kan 

påvirkes af faktorer såsom størrelsen på hovedet og lydens hastighed. ITD fungerer som en 

mekanisme, der dominerer ved lave frekvenser og begynder at aftage ved højere frekvenser. En 

anden vigtig mekanisme, som bearbejder lave frekvenser, er phaselocking. Interaural Level 

Difference, ILD, fungerer som en mekanisme ved de høje frekvenser og arbejder bedst ved disse 

frekvenser. Hvis vi antager, at en lydkilde er placeret til højre for en person, vil højre øre opfange 

lydkilden hurtigere end venstre øre. Hvis lydkilden dertil har en højere intensitet, dermed en højere 

frekvens, vil mekanismen ILD arbejde bedst. Dette adskiller ITD og ILD fra hinanden, da 

forskellen ligger i lydkildens placering og frekvens (Avan et al., 2015; Gelfand, 2009, kapitel 3; 

Dillon, 2001, kapitel 14). 

Fænomenet ”hovedskygge effekt” er også en vigtig faktor for binaural hørelse. Dette skyldes, at 

hovedet optræder som en akustisk barriere og vil dermed dæmpe for lyden på det øre, som er 

længest væk fra lydkilden (Dillon, 2001, kapitel 14; Wanrooij & Opstal, 2004). 
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Personer, som lider af høretab, vil have problemer med binaural hørelse. Hørehæmmet personer har 

svært ved at lokalisere lyde pga. deres nedsatte evne til at retningsbestemme lyde. Dette er ofte en 

stor udfordring ved høreapparattilpasning, hvis den hørehæmmet person ikke er behandlet bilateralt 

med høreapparater. Hørehæmmet personer, som er tilpasset med unilateralt høreapparat, har en 

dårlig retningsbestemmelse, da de ikke bruger begge deres ører (Dillon, 2001, kapitel 14). 

 

2.3.2. Ældre hørehæmmet 
Udover svækket hukommelse forekommer der også en dårligere hørelse jo ældre et menneske 

bliver. Menneskets lange levetid, gør at der findes flere hørehæmmet mennesker på verdensplan. 

Den højere levealder giver flere ældre med høretab, hvilket også ses i Danmark. I Danmark lever 

der ca. 800.000 mennesker, som lider af problemer med hørelsen (Bengtsson & Røgeskov, 2010). 

Mange ældre lider bl.a. af aldersbetinget høretab, også kaldet Presbyacusis. Herudover kan de ældre 

også lide af andre hørelidelser, såsom en støjskade eller et arveligt høretab. Presbyacusis som er en 

af de hyppigste årsager til høretab hos ældre, forekommer ved 65 år alderen og er progredierende 

(Gelfand, 2009, kapitel 6).  

 

Ældre hørehæmmet oplever kommunikationsproblemer og kan kun afhjælpes ved brug af et 

høreapparat. Hørelsen begynder at aftage med alderen, hvilket skyldes de anatomiske og 

fysiologiske ændringer i øret og hjernen, som følger med aldring. Blandt andet vil de indre og ydre 

hårceller i det indre øre beskadiges og ikke reproduceres. Et høretab har negativ påvirkning på 

livskvaliteten og skaber udfordringer i dagligdagen. Aldersbetinget høretab kan skabe udfordring 

ved tale i støj, hvilket er en af de største udfordringer for en høreapparatbruger. Audiologen kan 

finde det vanskeligt at forbedre talen i støj for en høreapparatbruger, når de får tilpasset deres 

høreapparater. På grund af disse fremtidige udfordringer er der behov for mere forskning inden for 

audiologi og hørehæmmet mennesker. Især inden for ældre hørehæmmet og høreapparater (Dillon, 

2001, kapitel 14). 

 

2.3.3. Hørelse i støj  
Mennesker tilbringer meget tid i støjfyldte omgivelser, hvad enten det er på en arbejdsplads, til en 

forsamling eller til en fest. Disse miljøer skaber en udfordring for kommunikationen, da talen kan 
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være uforståelig ved baggrundsstøj. Dette er særligt udfordrende for en hørehæmmet person, da det 

kan være energikrævende og anstrengende at lytte og forstå tale i baggrundsstøj. Evnen til at forstå 

tale i baggrundsstøj er en af de vigtigste færdigheder for effektiv kommunikation mellem 

mennesker. Hørelse i støj repræsenterer dermed et af de største og mest essentielle udfordringer for 

en høreapparatbruger. Dog er tale i støj ikke den eneste udfordring en hørehæmmet person udsættes 

for. Andre faktorer såsom perception, lokalisering og identifikation af lyde kan også have 

indflydelse på vurdering af en hørehæmmet persons evne til at opfatte specifikke lyde. Dette er 

særlig vigtigt at overveje, når man tilpasser et høreapparat til en bruger (Gatehouse & Noble, 2004). 

 

Hørelse i støj kan derudover nedsætte koncentrationsevnen og læringsevnen, da det kan føre til 

træthed og irritation, fordi hjernen overbelastes. En hørehæmmet person skal bruge ekstra energi på 

at lytte end en normalthørende person. Evnen til at udføre aktiviteter i hverdagen eller præstere 

nedsættes markant på grund af bl.a. træthedseffekten. Træthedseffekten kan dermed lede til en 

negativ indflydelse på kommunikationen for en hørehæmmet person (Hornsby, 2013).  

 

Dette område er meget interessant inden for forskning af hørelsen i støj. Særligt er det for 

audiologer interessant at undersøge, da man gerne vil forbedre lytte-forholdende for hørehæmmet 

personer ved baggrundsstøj. For at optimere taleforståelsen for en hørehæmmet person, er det 

vigtigt, at audiologen overvejer alle de ovenstående udfordringer, som kan forekomme i 

dagligdagen. Disse udfordringer er vigtige at inddrage ved en høreapparatbehandling, da det kan 

have indflydelse på udbyttet af høreapparatet for den hørehæmmet person (Nielsen & Dau, 2009).  

 

Når audiologen skal tilpasse et høreapparat til en hørehæmmet person, fokuseres der på at forbedre 

signal-støj-forholdet, signal-to-noise ratio. Signal-støj-forholdet for hørehæmmet personer kan 

forbedres ved hjælp af høreapparatets features, og er dermed et hjælpemiddel. De fleste 

høreapparatvirksomheder arbejder på at forbedre taleforståelsen, altså speech intelligibility, når de 

udvikler høreapparater (Nielsen & Dau, 2009). 
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Dette gøres ved at anvende forskellige testmaterialer til at måle den hørehæmmet personens evne til 

at høre i støj (Dantale II Rapport, 2001). Testmaterialer såsom Dantale II og den danske Hearing In 

Noise Test anvendes inden for audiologisk forskning med henblik på at optimere nye forstærknings- 

og tilpasningsmetoder til høreapparater (Daugaard, 2016).  

 

2.4. Hearing In Noise Test 
Dette afsnit vil redegøre for udvikling af den originale Hearing In Noise Test tilsvarende 

internationale tests, herunder den danske Hearing In Noise Test. Derefter redegøres der for de 

observerede indlæringseffekter ved de omtalte Hearing In Noise Tests. Afslutningvis redegøres der 

for den seneste forskning af den danske Hearing In Noise test samt baggrunden for dette studie.  

 

2.4.1. Den originale Hearing In Noise Test 
Hearing in Noise Test anvendes ved tilpasning af høreapparater. Hearing In Noise Test er en hurtig 

og pålidelig målemetode til at bestemme talegenkendelsestærsklen, speech recognition threshold, 

SRT, for sætninger. Hearing In Noise Test er blevet anvendt til at evaluere og sammenligne 

forskellige høreapparaters ydeevne herunder evaluering af mikrofonernes ydeevne i forskellige lytte 

miljøer, såsom i støj eller i stille miljøer. Herudover kan Hearing In Noise Test også anvendes på en 

cochlear-implanteret bruger, som kan evaluere og sammenligne forskellige cochlear implantaters 

ydeevne (Nilsson et al., 1994; Vaillancourt et al., 2005; Hällgren et al., 2006). 

 

Den originale Hearing In Noise Test stammer fra 1994 og er udviklet på engelsk af Nilsson, Soli og 

Sullivan. Formålet med udvikling af Hearing In Noise Test er at måle en persons evne til at høre i 

baggrundsstøj (Nilsson et al., 1994). Hearing In Noise Test anvendes af bl.a. audiologer, når de 

tester hørehæmmet personers evne til at høre i baggrundsstøj. Især ved tilpasning af høreapparater 

er det vigtigt at bestemme en hørehæmmet persons tærskel ved tale i støj, således høreapparatet kan 

fungere mest optimalt for brugeren. Derudover anvendes Hearing In Noise Test også inden for 

forskning af hørelsen.  
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Hearing in Noise Test måler taleforståelsen, også kaldet speeh intelligibility, under forhold, hvor en 

person har mulighed for at anvende begge sine øre til at lytte ved baggrundsstøj. Dette kaldes for 

binaural hørelse, se afsnit 2.3.3 Binaural hørelse. Den binaurale hørelse er essentiel for mennesker, 

da den processere lyde, som opfanges af begge ører og sendes op til hjernen. Hearing In Noise Test 

måler den enkelte persons talegenkendelsestærskel i støj, også kaldet speech recognition threshold 

in noise, SRTN. Den givne SRTN svarer til signal-støjforholdet, signal-to-noise ratio, SNR, som 

betyder, at den enkelte person kan lytte og gentage sætningen 50% korrekt. SNR udtrykkes i 

decibel, dB.  

Hearing In Noise Test måler talegenkendelse under fire forskellige opstillinger, hvor den 

hørehæmmet person skal lytte og gentage nogle sætninger (Nilsson et al., 1994; Bio-logic System 

Corp., 2005, kapitel 1). 

De fire opstillinger er følgende; talegenkendelse i stilleomgivelser, talegenkendelse i støj, hvor støj 

er præsenteret forskelligt afhængig af den valgte opstilling. Den første opstilling måler 

talegenkendelsestærskel, SRT i stille omgivelser, kaldet ”Quiet” test condition, hvor signalet bliver 

præsenteret gennem en højtaler foran testpersonen. Den anden opstilling måler 

talegenkendelsestærskel, SRT i støj præsenteret foran. Dette kaldes ”Noise Front” test condition, 

hvor tale og støj præsenteres gennem samme højtaler foran testpersonen. Den tredje opstilling måler 

talegenkendelsestærskel, SRT i støj fra højre side. Dette kaldes ”Noise Right” test condition, hvor 

tale er præsenteret gennem højtaler foran testpersonen og støj præsenteret til højre for testpersonen 

gennem en anden højtaler. Den fjerde opstilling måler talegenkendelsestærskel, SRT i støj fra 

venstre side. Dette kaldes ”Noise Left” test condition, hvor tale er præsenteret gennem højtaler 

foran testpersonen og støj præsenteret til venstre for testpersonen gennem en anden højtaler. Disse 

opstillinger resulterer i en talegenkendelsestærskel, SRT for en given testperson ved de forskellige 

lytte miljøer (Bio-logic System Corp., 2005, kapitel 1). 

 

Hearing In Noise Test kan udføres i et sound field setup også kaldet frit felt-måling, hvor lyden 

præsenteres via højtalere. Hearing In Noise Test kan også udføres gennem hovedtelefoner. 

Hovedtelefoner anvendes kun på voksne i Hearing In Noise Test, hvorimod højtalere anvendes både 

ved voksne og børn ved 6 års alderen (Bio-logic Systems Corp., 2005, kapitel 1). 
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Proceduren for præsentation af lydsignalet er ens for begge ovenstående metoder, dog ligger 

forskellen i testpersonens hovedplacering. Placering af testpersonen skal være korrekt for at 

formindske forskelle ved signalniveauerne, som præsenteres ved hvert besøg for hver testperson. 

Derudover udelukkes der en forskel mellem hver testpersons placering, når de er placeret på samme 

måde. Afstanden mellem testpersonens hoved og højtaler skal være 100 cm. Højtaleren skal være 

hævet 114 cm over gulvet, dvs. testpersonens hoved og højtaleren skal være ca. samme højde. Det 

er vigtigt at instruere testpersonen i at sidde i samme position under hele testen, for ikke at 

formindske eller øge afstanden mellem testperson og højtaler (Bio-logic Systems Corp., 2005, 

kapitel 10). 

 

Den originale Hearing In Noise Test består af 25 lister, hvoraf hver liste indeholder 10 sætninger, 

hvilket resulterer i 250 sætninger i alt. For at undgå at testpersoner husker og gentager sætningerne 

korrekt, har man valgt at variere antallet af ord i hver sætning. Dette resulterer i at nogle sætninger 

indeholder 4 ord, mens andre sætninger kan indeholde helt op til 6 ord.   

De anvendte sætninger er baseret på Bamford-Kowal-Bench sætninger, som består af britiske-

engelske sætninger. Derefter har Nilsson et al., i 1994 videreudviklet en liste af sætninger, som er 

baseret på Bamford-Kowal-Bench sætningerne (Nilsson et al., 1994). 

 

Hearing In Noise Test anvender en adaptiv metode til måling af talegenkendelsestærskel, SRT for 

en testperson ved brugen af korte sætninger. En adaptiv steppeprocedure med en op-ned strategi 

blev anvendt til at bestemme præsentationsniveau for en sætning. Præsentationsniveauet for hver 

sætning er afhængig af, hvor mange ord testpersonen kan gentage korrekt eller ej. Dette resulterer i 

at signal-støj-forholdet, SNR enten øges eller formindskes alt efter om sætningen gentages korrekt. 

Når sætningen gentages korrekt, så vil talesignalet formindskes, og det vil blive sværere at høre 

sætningen. En liste består af 10 sætninger, hvoraf den første sætning skal gentages 100% korrekt, 

dvs. alle ord skal gentages, indtil sætningen er rigtig.  

Signal-støj-forholdet præsenteres ved 0 dB SNR, hvilket resulterer i en konstant støj  ved 65 dB, 

hvor talesignalniveauet varierer alt efter, om sætningen gentages korrekt. Dette betyder, at 

talesignalet justeres og støjen er konstant. Talesignalet justeres ved at stige eller falde med 4 dB ved 

de første fire sætninger, og derefter vil de resterende sætninger stige eller falde med 2 dB, indtil 
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talegenkendelsestærsklen, SRT, er estimeret for den givne testperson ved den anvendte liste 

(Nilsson et al., 1994; Bio-logic Systems Corp., 2005, appendix B). 

 

Hearing In Noise Test anvender en ordscoringsmetode. Dette betyder at hver gang en sætning 

præsenteres, så tælles antallet korrekt gentagne ord og ikke hele sætningen. Eksempelvis vil der ved 

sætningsscore, scores forkert ved gentagelses af et ord forkert, hvor der ved ordscoring vil beregnes 

antal korrekte ord, som er gentaget (Nilsson et al., 1994). 

Siden udviklingen af den originale Hearing In Noise Test er der blevet udviklet andre udgaver på 

forskellige sprog. I 2011 blev den danske Hearing In Noise Test udviklet på dansk af Jens Bo 

Nielsen og Torsten Dau på Danmarks Tekniske Universitet i København. 

 

2.4.2. Den danske Hearing In Noise Test 
Den danske Hearing In Noise Test er udviklet af Jens Bo Nielsen og Torsten Dau i 2011, som 

udspringer af deres tidligere studie ”Development of a Danish speech intelligibility test” i 2009. 

Testen Conversational Language Understanding Evaluation, CLUE, er bl.a. baseret på lignende 

grundideer fra den originale Hearing In Noise Test.  

 

CLUE blev bedømt til at have primært tre bekymrende elementer, som skulle evalueres. De 

anvendte sætninger i CLUE var unaturlige og svære i forhold til sværhedsgraden af sætninger i den 

originale Hearing In Noise Test. En anden problematik var kvaliteten af talerens stemme. 

Udtalelsen af nogle af sætningerne var ikke klare eller tydelige. Derudover var der ikke udformet en 

oversigt med tilladte alternativer til scoring af sætninger, og derfor var der behov for en yderligere 

specifikation af dette. Dette har efterfølgende ført til en udvikling af den danske Hearing In Noise 

Test. Ovenstående problematikker er dermed blevet rettet i den danske Hearing In Noise Test.  

 

Først og fremmest blev sætningerne gjort naturlige, og blev således bedømt af et panel. Sætningerne 

skulle ikke indeholde usædvanlige danske ord, og sætningerne skulle kunne bruges i normal 

hverdagstale. Derefter blev der udviklet en oversigt over tilladte alternativer ved scoring af 

sætninger. Følgende variationer blev gjort tilladt: udsagnsords tid, ental/flertal, ubestemt/bestemt, 
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udeladelse af enkelt sproglyd, tilføjelse af ord og sproglyd, ubegrænset antal tilladte afvigelser i 

samme ord og sætning accepteres, derudover var ordenes rækkefølge underordnet og selvkorrektion 

tilladt (Bilag 6). 

Den danske Hearing In Noise Test består af 10 lister med 20 sætninger, dvs. 200 sætninger i alt. 

Derudover er der tre træningslister. Forskellen mellem den danske og den originale Hearing In 

Noise Test er, at de danske sætninger består af 5 ord, hvor de originale sætninger varierede i antallet 

af ord.  

Ligesom i den originale Hearing In Noise Test anvender den danske Hearing In Noise Test også en 

adaptiv metode til måling af talegenkendelsestærskel ved tale i støj, SR. Herudover anvendes der 

også en adaptiv steppeprocedure med en op-ned strategi til at bestemme præsentationsniveau for en 

sætning.  

Det danske Sprog- og Litteraturselskab har udviklet en database ved navn Korpus 2000, som 

indeholder sætninger fra danske aviser, magasiner og bøger (Nielsen & Dau, 2009). 

Validering af den danske Hearing In Noise Test blev testet på 16 normalthørende og 16 

hørehæmmede personer. Der blev opstillet to forskellige kriterier for de to grupper. 

Inklusionskriterierne for normalthørende var følgende: alder mellem 18-45 år, hørelse under 20 dB, 

dansktalende, ikke bekendt med CLUE og samtidig skulle de have forskellige 

uddannelsesbaggrunde. Inklusionskriterier for hørehæmmet personer var følgende: mellem 60-70 

år, diagnosticeret med høretab af typen Presbyacusis, have været høreapparatbruger i mindst 1 år, 

dansktalende, være bekendt med Dantale II, ikke bekendt med CLUE og samtidig skulle de have 

forskellige uddannelsesbaggrunde. 

Testen blev afviklet i MatLab ifølge den originale Hearing In Noise Test procedure, som er 

beskrevet i afsnit 2.4.1 Den originale Hearing In Noise Test. Testen blev afviklet i en lydboks, og 

lydsignalet blev præsenteret gennem hovedtelefoner. Høreapparatbrugerne blev testet uden deres 

høreapparater. Rækkefølgerne af sætningerne var randomiseret, for at undgå en ordereffect. Alle 

testpersoner fik en mundtlig instruktion og introduceret til træningslisterne for at blive bekendt med 

testen, også kaldet for procedural læring. Normalthørende fik præsenteret to træningslister i støj, 

hvorimod de hørehæmmet personer fik præsenteret træningslister i stille omgivelser, dvs. ingen støj 

blev præsenteret samtidig med talesignalet. 
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2.4.3. Internationale Hearing In Noise Tests  
Den originale Hearing In Noise Test er sidenhen blevet udviklet på flere sprog. Hearing In Noise 

Test er blevet udviklet på følgende sprog: engelsk (Nilsson et al., 1994), fransk canadisk 

(Vaillancourt et al., 2005), kantonesisk (L. L. Wong & Soli, 2005), svensk (Hällgren et al., 2006), 

mandarin (L. L. N. Wong, Soli, Liu, Han, & Huang, 2007), brasiliansk portugisisk (Bevilacqua, 

Banhara, Da Costa, Vignoly, & Alvarenga, 2008), catalansk spansk (Huarte, 2008), japansk 

(Shiroma, Iwaki, Kubo, & Soli, 2008), koreansk (Moon et al., 2008), latinamerikansk spansk 

(Otero, Brik, Flores, Ortiz, & Abdala, 2008), malay indonesisk (Quar et al., 2008), norsk (Myhrum 

& Moen, 2008), tyrkisk (Cekic & Sennaroglu, 2008) og dansk (Nielsen og Dau, 2011). 

Studiernes formål er at udvikle en sætningsbaseret test, som ligner den originale Hearing In Noise 

Test. Dette er gjort ved at basere studiernes principper på den originale Hearing In Noise Test. 

Hensigten er have et veldefineret internationalt værktøj, som kan anvendes i audiologisk udredning 

og forskning ved måling af taleforståelse i støj (Hällgren et al., 2006). 

Hearing In Noise Test består af et begrænset antal sætninger, som kan medføre til genbrug af 

testmaterialet. Dette kan resultere i en indlæringseffekt af testmaterialet, som kan påvirke 

resultaterne for en given testperson. I det næste afsnit redegøres for indlæringseffekten observeret i 

andre Hearing In Noise Test.   

 

2.4.4. Indlæringseffekt observeret i Hearing In Noise Test 
I dette afsnit vil der blive gjort rede for andre studier, som har observeret en indlæringseffekt ved 

anvendelsen af Hearing In Noise Test herunder den svenske, fransk canadiske og danske. 

I den originale Hearing In Noise Test er det blevet fremhævet, at indlæringseffekten kan opstå, når 

sætningerne genbruges. Indlæringseffekten kan opstå, når testmaterialet indeholder få lister og korte 

sætninger, som medføre genbrug af ord (Nilsson et al., 1994). 

 

I den danske Hearing In Noise Test skelner de mellem en practice effect og memory effect, som 

tilsammen udgør indlæringseffekten. Practice effect defineres på følgende måde: ”The practice 

effect is associated with performance improvements that follow from getting more experience with 

the test” (Nilsen & Dau, 2011). Practice effect associeres med, at man forbedrer sin evne til at 
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præstere ved at genkende og gentage sætninger, hvilket resulterer i, at man bliver mere bekendt med 

både testen og sætningerne. Dette kaldes for procedural læring, som altid forekommer når en 

testperson bliver bekendt med en testprocedure. Memory effect defineres på fælgende måde: ”The 

memory effect is associated with performance improvements that follow from the recollection of 

specific sentences” (Nilsen & Dau, 2011).  

  

Memory effect associeres med, at man forbedrer sin evne til at præstere, fordi man husker 

sætninger, man tidligere er blevet præsenteret for. Practice effect kan ikke undgås, da en testperson 

forbedrer sin evne til at præstere efter præsentation af en liste. Dette skyldes, at en testperson bliver 

bekendt med testen og rutinen samt mere opmærksom på, hvordan sætningen skal gentages. 

Memory effect kan undgås, hvis man ikke genbruger de samme sætninger for en given testperson. 

Dette skyldes, at en testperson vil blive bekendt med sætningerne og huske dem. Som tidligere 

nævnt i Nilsson et al., 1994 kan denne effekt være svær at undgå, da testmaterialet indeholder få 

lister og korte sætninger. Practice effect og memory effect udgør tilsammen en indlæringseffekt, 

som er blevet påvist i den danske Hearing In Noise Test (Nielsen og Dau, 2011). 

 

Som tidligere nævnt har Nielsen og Dau valideret den danske Hearing In Noise Test på en gruppe af 

normalthørende og en gruppe af hørehæmmede personer. Nielsen og Dau har påvist en practice 

effekt på baggrund af testpersoners forbedring efter den første testrunde, og derefter er der blevet 

påvist en indlæringseffekt efter tre ugers re-test, hvor de samme sætninger fra første runde blev 

genbrugt. Dette har resulteret i en kombination af practice og memory effect, som tilsammen udgør 

indlæringseffekten.  

 

Observering af indlæringseffekten udtrykkes i forbedring af testpersonernes SRTN fra første test til 

re-testen. De normalthørende testpersoner viste en indlæringseffekt fra den første test til re-testen 

med en reducering på 0,42 dB, hvorimod de normalthørende testpersoner viste en reducering på 

0,36 dB fra den første test til re-test. Disse observationer medførte et supplerende eksperiment, der 

blev udført på en ny gruppe af testpersoner, som bestod af 12 hørehæmmede, 9 mænd og 3 kvinder 

med samme inklusionskriterier som den foregående valideringstest. Proceduren for testen var 

identisk med valideringstesten, dog med en forskel i listefordelingen. 10 lister blev anvendt under 3 
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forskellige betingelser. På besøg 1 blev 5 ukendte lister præsenteret og 3 uger senere på besøg 2 

blev 5 nye ukendte lister præsenteret, og de 5 lister fra første besøg blev gentaget. Dette resulterede 

i, at der på besøg 2 blev observeret en practice effect for de 5 ukendte lister samt en practice og 

memory effect ved de 5 genbrugte lister. Den samlede indlæringseffekt var dermed tydelig. Practice 

effect estimeres på baggrund af forskellen ved SRTN for de 5 ukendte lister på besøg 1 og de 5 

ukendte lister på besøg 2. Memory effect estimeres på baggrund af forskellen ved SRTN for de 5 

ukendte lister på besøg 2 og de 5 genbrugte lister på besøg 2. Dette resulterede i en samlet 

indlæringseffekt på -0,25 dB, hvilket er lavere end gruppen af hørehæmmede i valideringstesten, 

dette skyldtes antallet af anvendte lister (Nielsen og Dau, 2011). 

 

En mindre indlæringseffekt er også blevet observeret i andre Hearing In Noise Test på andre sprog 

såsom svensk og fransk canadisk. Den fransk canadiske Hearing In Noise Test er udviklet af 

Vaillancourt et al., i 2005 og er baseret på de samme principper som den originale Hearing In Noise 

Test. I dette studie er der også fundet en indlæringseffekt, hvilket ses i forskellen mellem 

testpersonens SRTN  ændring mellem testrunder (Vaillancourt et al., 2005). 

 

Den svenske Hearing In Noise Test er udviklet af Hällgren et al. i 2006 og er baseret på de samme 

principper som den originale Hearing In Noise Test. Den består af 25 lister. I dette studie er der 

også fundet en indlæringseffekt, hvilket ses i SRTN ændring mellem besøg 1 og besøg 2. På besøg 1 

er testpersoner blevet præsenteret for 13 lister efterfulgt af en kort pause og derefter blevet 

præsenteret for 12 lister. Studiets re-test fandt sted en uge efter besøg 1, hvor testperson blev 

præsenteret for de samme lister i den samme rækkefølge. Der blev observeret en gennemsnitlig 

SRT forskel målt til -0,77 dB mellem besøg 1 og besøg 2, hvilket tyder på en indlæringseffekt 

(Hällgren et al., 2006). 

 

Ovenstående fund i henholdsvis den danske, svenske og fransk canadiske Hearing In Noise Test 

medføre til en usikkerhed ved klinisk anvendelse af testmaterialet. Disse fejlkilder skyldes bl.a. 

antallet af sætninger, da de bliver genbrugt flere gange ved en test. Når der opstår en 

indlæringseffekt resultere det i at testpersoner for testet hukommelse og ikke hørelsen. 
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2.4.5. Seneste forskning af den danske Hearing In Noise Test 
Et tidligere studie ”Did you get a HINT? An investigation of the changes in Hearing In Noise Test 

(HINT) performance due to repeated exposures.” af Lisbeth Birkelund Simonsen undersøgte 

indlæringseffekten ved 50% forståelighedsniveau i samarbejde med Eriksholm Research Centre. 

Indlæringseffekten  blev undersøgt, når sætninger genbruges 1) op til tre gange inden for testbesøg 

og 2) i tre besøg med tre ugers tidsinterval imellem hvert besøg. Studiet har testet på en gruppe 

ældre bestående af 10 testpersoner, som har været en blanding af normalthørende og hørehæmmede 

testpersoner. Testpersoner blev præsenteret for lister: én gang i alt, én gang ved hvert af de tre 

besøg og tre gange på hvert af de tre besøg, herudover skulle hver testperson afslutningsvis udføre 

en skriftlig opgave kaldet ”The Sentence Completion Task”, SCT. Studiet har påvist, at der ikke var 

nogen signifikant practice effect, men derimod ses en memory effect, når sætningerne blev genbrugt 

3 gange indenfor tre besøg. (Simonsen, 2016) Da practice effect ikke var signifikant undersøger 

dette studie læringseffekten også kaldet memory effect.  

Ovenstående studie danner baggrund for en videre forskning af læringseffekten ved Hearing In 

Noise Test, dog med den forskel at læringseffekten undersøges ved to forskellige 

forståelighedsniveauer. Der undersøges om, der er en forskel ved læringseffekten, når der testes ved 

50% forståelighedsniveau og ved 80% forståelighedsniveau. Tidligere studier har allerede påvist en 

læringseffekt ved Hearing In Noise Test ved 50% forståelighedsniveau, men det er ikke påvist ved 

80% forståelighedsniveau (Vaillancourt et al., 2005; Hällgren et al., 2006; Nielsen og Dau, 2011; 

Simonsen, 2016).  

 

På Eriksholm Reasearch Centre har man tidligere udført tests ved 80% forståelighedsniveau. Dette 

har været mindre krævende og frustrerende for testpersonen, da talen har været lettere genkendelig.  

Derudover kan softwaren, hvor Hearing in Noise Test kører, udregne en simpel adapteringsregel, 

som får den adaptive algoritme til at styre mod 80% sætningsscore. Forskellen mellem 50% 

forståelighedsniveau og 80% forståelighedsniveau ligger i, at signal-støj forholdet, signal-to-noise 

ratio, SNR, er højere ved 80% forståelighedsniveau, da talesignalet er højere end støjen. Det højere 

SNR svarer til de miljøer, den hørehæmmet person befinder sig i til dagligt og derfor vil man 

anvende dette forståelighedsniveau  (Hietkamp & Bramsløw, 2016).   
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På grund af ovenstående argumenter er det interessant at undersøge om, der vil være en signifikant 

læringseffekt ved 80% forståelighedsniveau. Vil læringseffekten være den samme eller større ved 

80% forståelighedsniveau end ved 50% forståelighedsniveau? Hvad betyder det for anvendelsen af 

den danske Hearing In Noise Test i fremtiden ved audiologisk udredning og forskning ved måling 

af talegenkendelse i støj, SRTN. Som audiologer har dette vækket vores interesse, og dermed 

udspringer dette studie af de fundene resultater i ”Did you get a HINT? An investigation of the 

changes in Hearing In Noise Test (HINT) performance due to repeated exposures.” af Simonsen 

(Simonsen, 2016). For at kunne besvare ovenstående problemstillinger har vi udformet et 

testdesign, der på bedst mulig vis kan undersøge og besvare ovenstående spørgsmål. Dette 

redegøres for i næste kapitel, 3 Metode.  
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3. Metode 
I dette kapitel redegøres der for studiets anvendte metode. Herunder redegøres der for rekruttering 

af participanter, de anvendte instrumenter, studiets test design, proceduren for studiets forsøg 

herunder pilottesten. Derudover redegøres der for de etiske overvejelser i dette forsøg og hvilken 

analysemetode der anvendes til behandling af det indsamlede data. Afslutningsvis introduceres der 

kort til studiets validitet og reliabilitet. 

 

3.1. Participanter 
Dette afsnit er en beskrivelse af studiets participanter. Der gives en beskrivelse af studiets 

inklusion- samt eksklusionskriterier og rekrutteringsprocessen. Rekruttering af participanter 

foregik via Eriksholm Research Centres database. 

Vi startede med at opstille inklusion- samt eksklusionskriterier for vores studie. Studiets 

participanter skulle være ældre normalthørende eller hørehæmmede. Der blev defineret en øvre 

aldersgrænse for at undgå participanter med en nedsat kognitiv funktionsevne, da det kan forventes 

at nedsat kognitivevne påvirker læringsevnen. Der er en sammenhæng mellem alder og kognitive 

færdigheder, og derfor blev der valgt en relativ ensartet gruppe mht. alder. Aldersgrænsen blev 

dermed sat til at være mellem 58 og 77 år. Udover aldersgrænsen skulle participanter have dansk 

som modersmål, da testen Hearing in Noise Test bliver afviklet på dansk. Participanter måtte ikke 

være bekendt med Hearing in Noise Test materialet, og dermed måtte de ikke have medvirket i et 

forsøg på eksempelvis Eriksholm Research Centre, hvor de kunne være blevet præsenteret for 

Hearing in Noise Test materialet. Som tidligere omtalt i afsnittet 2.4 Hearing in Noise Test har 

tidligere studier påvist indlæringseffekt ved Hearing in Noise Test materialet. Hvis participanterne 

præsenteres eller udsættes for sætningerne flere gange, kan det have en effekt på deres indlæring. 

Denne faktor ville vi gerne undgå, hvorfor vi ekskluderede denne gruppe participanter. 

Dernæst formulerede vi et invitationsbrev, en deltagerinformation samt  en samtykkeerklæring. I 

invitationsbrevet fremgik der en invitation til et nyt studie på Eriksholm Research Centre samt 

relevante information vedrørende dato og tid (Bilag 7). I deltagerinformationen fremgik der en 

beskrivelse af studiets formål, det praktiske forløb samt andre relevante informationer såsom 

kørselsgodtgørelse (Bilag 8). Derudover blev der vedlagt en samtykkeerklæring, som de blev bedt 
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om at medbringe på første besøgsdag (Bilag 8) Invitationsbrevet samt deltagerinformationen blev 

herefter sendt til vores eksterne vejleder, tilknyttet Eriksholm Research Centre for godkendelse.  

Herefter modtog vi en liste fra vores vejleder, som er tilknyttet Eriksholm Research Centre. Denne 

liste bestod af potentielle participanter til vores studie. Testpersonerne, der fremgik i listen opfyldte 

studiets kriterier. Listen blev indhentet af vores vejleder, der havde adgang til Eriksholm Research 

Centres database over frivillige testpersoner tilknyttet centeret. Denne gruppe af frivillige 

testpersoner bestod både af normalthørende og hørehæmmede, som har indgået en aftale om at blive 

kontaktet ved relevante studier. Når man søger om at være frivillig testperson hos Eriksholm 

Research Centre, skal man til en vurdering af hørelsen, hvor der foretages høreprøver og en 

samtale.  

Listen bestod af individuelle testpersonnumre uddelt af Eriksholm Research Centre, information om 

hørelse, alder, navn samt kontaktoplysninger. Dernæst udvalgte vi testpersoner som opfyldte 

studiets kriterier. Testpersoner blev udvalgt på baggrund af studiets alderskriterier.  

Efterfølgende blev der inviteret 16 mulige participanter, som bestod af 6 kvindelige participanter og 

de resterende 10 bestod af mandlige participanter. Alle 16 mulige participanter fik tilknyttet et 

testpersonnummer mellem 1 og 16 til studiet Hearing In Noise Test re-test 50%/80%. Herefter blev 

der sendt et brev ud til hver testperson, som indeholdt en invitation samt relevant information 

vedrørende studiet. I brevet fremgik der en mail og mobilnummer, hvortil de kunne bekræfte deres 

deltagelse.  

Vi modtog svar fra 15 testpersoner, som sagde ja til at deltage i studiet, og 1 meldte fra. Dermed 

kom testgruppen til at bestå af 15 testpersoner, heraf var 6 kvinder og 9 var mænd. Testpersonerne 

havde en alder mellem 58-77 år, gennemsnitsalderen var 69,6 år. Nedenfor ses en tabeloversigt af 

studiets testpersoner.  

Testpersoner Alder Køn Hørelse Status 

TP1 76 Mand Nedsat Pensionist 

TP2 59 Mand Normal Erhvervsaktiv 

TP3 73 Kvinde Normal Pensionist 

TP4 75 Mand Nedsat Pensionist 

TP5 68 Kvinde Nedsat Pensionist 

TP6 58 Mand Normal Erhvervsaktiv 
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TP7 75 Mand Nedsat Pensionist 

TP8 69 Kvinde Normal Pensionist 

TP9 73 Kvinde Nedsat Pensionist 

TP10 74 Mand Nedsat Erhvervsaktiv 

TP11 72 Mand Nedsat Pensionist 

TP12 59 Mand Nedsat Erhvervsaktiv 

TP13 75 Mand Nedsat Pensionist 

TP14 62 Kvinde Normal Pensionist 

TP15 77 Kvinde Nedsat Pensionist 

Tabel 3.1: Tabeloversigt af testperson nr.: (TP 1-15), alder (58-77 år), køn, hørelse (normal eller nedsat) og status 
 (pensionist eller erhvervsaktiv).    

 

3.2. Instrumenter  
I dette afsnit beskrives de instrumenter, der blev anvendt til at udføre studiets forsøg. De anvendte 

instrumenter dækker en bred betydning. I dette forsøg blev følgende instrumenter anvendt; 

kalibrering, lydboks, MatLab, højtaler og kalibrering, Hearing In Noise Test, scoring i Hearing In 

Noise Test, Montreal Cognitive Assessment, Reading Span Test og scoringsark. Der vil blive 

redegjort for hvordan disse instrumenter blev anvendt i forsøget.  

3.2.1. Lydboks 
De akustiske forhold skal være optimale, når man foretager audiologisk test, af 

denne årsag foretages forsøget i en lydboks. Den anvendte lydboks på 

Eriksholm Research Centre hedder Listening Booth. En lydboks er et lydisoleret 

rum, som er udviklet til at udføre test i støjfrie omgivelser. Lydboksens væg, 

loft og gulv er lavet af metal og af lydisolerende materiale. Lydboksen var af 

single-wall typen. Lydboksen, som blev brugt til forsøget, var af single-room-

typen, dvs. at testpersonen forbliver i lydboksen, mens testlederen er på den 

anden side af lydboksen (Gelfand, 2009, kapitel 4). Kommunikationen mellem 

testpersonen og testlederen foregår gennem mikrofon (clip mikrofonen), som 

var placeret på testpersonen og en anden mikrofon udenfor lydboksen. Udover 

dette havde lydboksen et vindue, så man kunne se hinanden. Testpersonen sad 

Figur	  3.1:	  Lydboks	  
opstilling	  	   

Figur	  3.2:	  Udenfor	  
lydboks	  	  
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dog med ryggen til testlederen og vendt mod højtaleren. Dette skyldes, at testpersonen ikke bør 

distraheres af bevægelser af testlederen under forsøget.  I selve lydboksen blev stolen placeret på to 

krydser af tape, således kunne det kontrolleres, at alle testpersoner sad samme sted.  

 

3.2.2. Matrix Laboratory 
Matrix Laboratory, MatLab, software er et avanceret programmeringssprog, der hovedsageligt 

anvendes til beregning af matematisk og fysisk formler. Hearing In Noise Test materialet er 

udviklet i MatLab, og blev åbnet via MatLab. Vi fik vejledning og instruktion i, hvordan 

programmet virkede, samt hvordan vi kunne gemme vores data. Data blev gemt i en mappe på 

Eriksholm Research Centres drev i form af Excel-ark. For at adskille data var der i denne mappe en 

undermappe til hver testperson, herunder to yderligere for besøg 1 og besøg 2.  

 

3.2.3. Højtaler og kalibrering 
Placering af testperson skal være korrekt for at formindske forskelle ved signal niveauerne som 

præsenteres ved hvert besøg for hver testperson. Derudover udelukkes der en forskel mellem hver 

testpersons placering, når de er placeret på samme måde. Som nævnt ovenfor blev stolen placeret på 

to krydser af tape, således at der ikke blev rykket på stolen.  

Afstanden mellem testpersonens hoved og højtaleren var 150 cm fra hinanden. Derudover var 

højtaleren hævet 100 cm over gulvet, dvs. testpersonens hoved og højtaler var ca. samme højde. 

Dette kan variere idet testpersonens kropsform var forskellige. Det var vigtigt at understrege at 

testpersonen ikke måtte læne sig frem, da det vil formindske afstanden mellem testperson og 

højtaler. Dette blev fortalt inden testens påbegyndelse.  

Der blev udført en sound field test, også kaldt for en frit felt måling. Højtalerens placering i forhold 

til testpersonen var 0°. Den valgte Hearing In Noise Test opstilling i dette studie er at måle tale i 

støj, hvor talesignal og støjsignalet præsenteres fra én højtaler, som er placeret foran testperson, 

noise front test condition (Bio-logic Systems Corp., 2005, kapitel 10).  
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Formålet med kalibrering er at sikre at den præsenterede lydstyrke svarer til det 

tilsigtede. Der er forskellige former for kalibrering afhængig af, hvilket udstyr 

man ønsker at kalibrere. Lyd præsenteres eksempelvis gennem hovedtelefoner, 

benleder eller højtaler. Der blev foretaget soundfield kalibrering, da lyden i 

dette forsøg blev præsenteret gennem højtaler.  

En ingeniør på Eriksholm Research Centre udførte kalibrering af udstyret inden 

forsøget. Han havde indstillet lydtrykket i Hearing In Noise Test software til at 

være 70 dB. For at sikre sig at højtaleren afspillede ved 70 dB, aflæste han med lydtryksmåler 

lydstyrken. Han aflæste lydstyrken et par gange, men lydtryksmåler viste ikke 70 dB, så skruede 

han op og ned på volumen indtil han fik den tilsigtede lydstyrke. Vi har efterfølgende kontrollerede 

vha. den samme måling, men vi har ikke haft behov for at rette på volumen.   

Højtaleren var placeret i lydboksen, hvor forsøget blev afviklet. Vi tjekkede kalibrering med et 

håndholdt kalibreringsudstyr som tester lyden, som præsenteres gennem højtaleren. 

Kalibreringsudstyret holdes over stolen i lydboksen, hvor testpersonens hoved normalt vil være 

(Gelfand, 2009 kapitel 4). Kontrol af kalibreringen blev foretaget hver dag inden den første 

testperson med en integrerende lydtryksmåler - Type 2239a. Kalibrering blev sat til at være 1 dB 

mere eller mindre end 70 dB SPL.   

 

3.2.4. Hearing In Noise Test  
Det anvendte talesignal bliver præsenteret ved 65 dB SPL for den 

første sætning. Talesignalet præsenteres af en mandlig stemme 

igennem en højtaler. Talesignalet består af danske sætninger, hvor 

hver sætning består af fem ord.  Styrken af talesignalet er ikke 

konstant, men ændrer sig alt efter om sætningen gentages korrekt eller 

forkert. Når sætningen gentages korrekt reduceres lydstyrken for den 

næste sætning. Når sætningen gentages forkert, øges lydstyrken for 

den næste sætning.  

I dette studie er der blevet anvendt fixed masker af typen umodulerede 

Figur	  3.4:	  User	  interface	  af	  det	  
benyttede	  software 

Figur	  3.3:	  
Lydtryksmåler	   



	   	   	  

	  

Side	  46	  af	  167	  

støj. Denne masker har konstant lydstyrke på 65 dB SPL, så støjen ikke bliver for høj og ubehagelig 

for testpersonerne. Dette blev også anvendt i lignende studier eksempelvis i The Danish Hearing In 

Noise test (Nielsen og Dau 2011). 

Når en sætning præsenteres for første gang er target og masker 65 dB SPL dvs. signal-to-noise ratio 

er 0, derefter ændres target afhængig af scoring. Når alle 20 sætninger fra en liste er blevet 

præsenteret angives en signal-to-noise ratio for den pågældende liste, som er et gennemsnit af alle 

SRTN. 

I figur 3.4 fremgår  et eksempel på Hearing In Noise Test user interface af det benyttede software. 

Som der fremgår er target og masker 65 dB SPL, som resultere i en signal-to-noise ratio 0. 

Adaption point svarer til det anvendte forståelighedsniveau afhængig af om det er 50% eller 80% 

forståelighedsniveau. Dette blev ændret ved hjælp af en adapterings algoritme, som findes i 

softwaren. Der anvendes 80% og ikke højere for at undgå ceiling effects, da den psykometriske 

kurve flader ud omkring det punkt.  

 

3.2.5. Scoring i Hearing In Noise Test 
En liste består af 20 sætninger, hvoraf hver sætning indeholder 5 ord. Der anvendes en ordscoring 

og hver testperson skal gentage alle ord der genkendes i sætningen. Der scores korrekt når alle ord 

gentages korrekt, dvs. 5 ord. Ved præsentation af første sætning, skal testpersonen gentage hele 

sætningen, dvs. alle 5 ord korrekt. Hvis testperson ikke gentager alle ord, så øges talesignalet indtil 

sætningen gentages korrekt.  Når sætningen er gentaget korrekt, dvs. alle 5 ord, så bliver 

talesignalet reduceret med 4 dB før den næste sætning vil blive præsenteret. Dette vil fortsætte 

indtil sætning 5 præsenteres, hvorefter talesignalet enten øges eller reduceres med 2 dB (Bio-logic 

Systems Corp., 2005, appendix B; Nilsson et al., 1994). 

 

3.2.6. Montreal Cognitive Assessment    
Montreal Cognitive Assessment og Reading Span Test er to kognitive tests. Begge kognitive tests 

blev udført inden Hearing In Noise Test. Mundtlige instruktioner blev givet til begge kognitive tests 

samt Hearing In Noise Test. Derudover blev der også givet skriftlige instruktioner til Reading Span 

Test og Hearing In Noise Test.  
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På besøg 1 blev der udført en kognitiv test ved navn Montreal Cognitive Assessment, MoCA 

(Nasreddine et al., 2005). Som tidligere nævnt i afsnittet, 2.2.1 Montreal Cognitive Assessment, er 

MoCA et hurtigt screeningsinstrument til lettere kognitive forstyrrelser.  

Denne test består af et svarark, hvor opgaverne fremgår. Testleder anvender en blyant og et stopur, 

som nævnt i afsnittet 2.2.1 Montreal Cognitive Assessment blev dette anvendt  til at notere svarene 

og stopuret blev anvendt til en af opgaverne. Derudover anvender testleder en instruktion til hver 

opgave, således alle testersoner fik præsenteret den samme opgavebeskrivelse ved hver opgave, når 

MoCA udføres. Denne instruktion er meget vigtig, da opgaven skal instrueres på en specifik måde. 

Yderligere er det meget væsentligt, at testleder sørger for at kunne disse instruktioner udenad, så der 

ikke læses op af papiret overfor testpersonen. Inden testen begynder, forklarer testlederen, at MoCA 

har en varighed på 10 min., og at testpersonen ikke må stille spørgsmål, tale eller afbryde før testen 

er afsluttet. Herefter forklarer testlederen, hvordan testen foregår og denne instruktionen er 

mundtlig. Testpersonen udfører testen i samarbejde med testlederen. Når testen afsluttes lægges 

svararket væk, og pointene tælles sammen efter besøget er afsluttet. Dette gøres for at undgå 

forsinkelser i processen på grund af spørgsmål fra testpersonen omkring dennes total score. 

 

3.2.7. Reading Span Test 
På besøg 2 blev der udført en kognitiv test ved navn Reading Span Test, RST (Daneman & 

Carpenter, 1980). Som tidligere nævnt i afsnittet 2.2.2 Reading Span Test, er RST en 

arbejdshukommelsestest. Denne test foregår på en computer skærm, hvorpå en testperson skal læse 

en sætning op; et ord bliver vist ad gangen. Derefter skal testpersonen svare ja eller nej alt efter om, 

sætningen giver mening. Testpersonen skal sætte sig foran computer skærmen, og testlederen skal 

være i baggrunden, så testpersonen ikke bliver distraheret. Inden RST udføres, gives der en skriftlig 

instruktion til testpersonen.  

Testleder anvender et testark og en blyant, hvorpå resultater nedskrives for hver testopgave, der 

udføres. Når testpersonen har læst den skriftlige instruktion, giver testlederen en mundtlig 

forklaring efterfulgt af en testrunde på computeren. Inden testen begynder, forklarer testlederen, at 

RST har en varighed på 15 min., og at testpersonen ikke må stille spørgsmål, tale eller afbryde, før 

testen er afsluttet. Når testen afsluttes lægges svararket væk og pointene tælles sammen efter 
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besøget er afsluttet. Dette gøres for at undgå forsinkelser i processen på grund af spørgsmål fra 

testpersonen omkring dennes total score. 

 

3.2.8. Scoringsark 
Scoringsark blev anvendt som instrument til hver test. Scoringsarket for de kognitive tests ses i 

bilag 2 og 5. Til Hearing In Noise Test blev der udviklet individualiserede checklister for hver 

testperson, som indeholdt testperson nummer, dato for deltagelse og testlederens initialer, dette 

udedybes senere i dette kapitel. 

Herudover bestod den af tre dele. Første del bestod af forberedelse før testafvikling, som gik ud på 

at kalibrere og tjekke Hearing In Noise Test user interface for den pågældende testperson. Anden 

del bestod af dagens program, og sidste del bestod af tabel, hvor man kunne anføre resultat for hver 

testperson. Instruktioner, scoringsark og checkliste blev systematisk opdelt i en mappe, som begge 

testledere havde adgang til og kunne anvende for hver testperson.  

 

3.3. Design  
For at besvare studiets forskningsspørgsmål benyttes den kvantitative forskningsmetode. 

Forskningsmetoden har bestemte rammer, som kan hjælpe studiet med at komme fra 

forskningsspørgsmålet til data og dermed bekræfte eller forkaste studiets hypotese.  

 

Dette studie tager udgangspunkt i den kvantitative forskningsmetode. Denne metode anvendes for 

at opnå data til besvarelse af forskningsspørgsmålet ved at forklare, forudsige og beskrive 

resultaterne. Forskningsmetoden er confirmatory, med andre ord går den ud på at opstille en 

hypotese baseret på eksisterende teori eller tidligere forskning, dernæst indsamles relevante data, 

som enten kan få forskeren til at bekræfte eller forkaste hypotesen. Confimatory-metoden kaldes 

også for en top-down tilgang, da der tages udgangspunkt i allerede eksisterende teori og test af 

denne teori med relevant data. Ved denne tilgang går forskeren således fra teorien til opstilling af en 

hypotese, herefter udarbejdes der en konklusion på baggrund af de tilvejebragte data. Tilgangen er 

en deduktiv metode i det, at man bevæger sig fra noget generelt til noget specifikt (Johnson & 

Christensen, 2014, kapitel 1). 
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Formålet med kvantitativ forskning er at bestemme årsag-effekt forhold. Metoden benytter sig af 

statistikker og numeriske datamaterialer til at bestemme årsag-effekt forhold (Johnson & 

Christensen, 2014, kapitel 2). 

Indenfor kvantitativ forskning er der forskellige tilgange til, hvordan man kan besvare og belyse det 

område, der undersøges. I denne metode anvendes begrebet variabler til bedre at kunne beskrive de 

elementer, der undersøges. En variabel kendetegnes ved, at den kan varierer i størrelse og/eller 

mængde. Der findes to former for variabler; uafhængige og afhængige variabler. Den uafhængige 

variabel kan manipuleres af forskeren og kan dermed påvirke en anden variabel. Den afhængige 

variabel er påvirket af en eller flere variabler. Forskeren vælger den uafhængige variabel og 

manipulere denne variabel til at vurdere dens effekt på den afhængige variabel (Johnson & 

Christensen, 2014, kapitel 2). 

I dette kvantitative studie tages der udgangspunkt i eksperimentel forskning, da formålet med denne 

type forskning er at bestemme årsag-effekt forhold. På den måde lader metoden forskeren finde 

årsagssammenhæng, også kaldet kausalatitet, ved at observere under kontrollerede forhold. 

Formålet  med eksperimentel forskning er at etablere årsag-effekt forhold mellem variablerne, da 

man er interesseret i at undersøge om, der er en eller flere uafhængige variabler, der kan forårsage 

ændring af den afhængige variable (Johnson & Christensen, 2014, kapitel 2).  

Den uafhængige variabel i dette studie er forståelighedsniveau. Forståelighedsniveauerne er enten  

50% forståelighedsniveau og 80% forståelighedsniveau, da de kan ændres og manipuleres. Den 

afhængige variabel i dette studie er læringseffekten, da den er afhængig af den uafhængige variabel. 

De uafhængige variabler; forståelighedsniveauerne 50% og 80% er valgt for at vurdere deres 

effekter på den afhængige variabel; læringseffekten ved Hearing In Noise Test materialet. 

Forståelighedsniveauers effekt på læringen kan illustreres på følgende måde: Forståelighedsniveau 

à læringseffekt. 

Dette studie er et laboratorieeksperiment, idet dataindsamlingen sker under kontrollerede forhold 

for at undgå eksterne faktorer, der kan påvirke forsøget (Johnson & Christensen, 2014, kapitel 12).  

Forsøget bliver afviklet i Eriksholm Research Centres’ Listening Booth, som er et lille rum med en 

lydboks, hvor dataindsamlingen kan foretages. Dataindsamlingen skal ske i afdæmpede omgivelser, 

idet testpersonerne skal lytte til Hearing In Noise Test materialet.  
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3.3.1. Forsknings hypotese 
Dette studie undersøger om, der vil ses en forskel ved præsentation af det danske Hearing In Noise 

Test materiale ved 50% forståelighedsniveau og 80% forståelighedsniveau. Hypotesen er at der vil 

ses en større læringseffekt ved at præsentere Hearing In Noise Test materialet ved 80% 

forståelighedsniveau end ved 50% forståelighedsniveau.  

3.3.1.1. Nulhypotese (H0) 

Der vil ikke ses en større læringseffekt ved at præsentere det danske Hearing In Noise Test 

materiale ved 80% end ved 50% forstålighedsniveau. Der vil med andre ord ikke være forskel på 

om sætningerne præsenteres ved et højere forståelighedsniveau.  

3.3.1.2. Alternativ hypotese (HA) 

Der vil ses en større læringseffekt ved at præsenterer det danske Hearing In Noise Test materiale 

ved 80% forstålighedsniveau end ved 50% forståelighedsniveau. Der vil med andre ord være en 

forskel på om, sætningerne præsenteres ved en højere forståelighedsniveau.  

 

3.3.2. Sampling 
Sampling er en metode, hvorpå man tager en stikprøve fra en population. Populationen i dette studie 

er dansktalende ældre, som ikke er bekendt med det danske Hearing In Noise Test materiale. 

Rekruttering af participanterne sker ud fra en non-random samplingsmetode, herunder purposive 

sampling, da vores gruppe af testpersoner ikke er tilfældigt udvalgt, men de er blevet selektivt 

udvalgt.  Denne samplingsmetode er valgt, da man kan opstille kriterier for at udvælge potentielle 

participanter til studiet (Johnson & Christensen, 2014, kapitel 10).  

Sampling frame til dette studie er en liste med testpersoner hentet fra Eriksholm Research Centres 

testpersondatabase. Den endelige sample er 15 dansktalende ældre, som ikke er bekendt med det 

danske Hearing In Noise Test materiale. Omfanget af studiets testpersoner var begrænset, da vi 

havde begrænset tid til at udføre forsøget. Dette skyldes at testpersoner, som skal kunne medvirke i 

forsøgene på Eriksholm Research Centre skal opfylde bestemte kriterier, såsom hørelse og kognitiv 

funktion. Studiets population er lille og kan dermed ikke betegnes som repræsentativ i forhold til 

den samlede population af ældre normalthørende og hørehæmmede.  
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3.4. Procedure  
Proceduren for forsøget foregik over 2 besøg med 3 ugers mellemrum. Forsøget blev udført i uge 9, 

10, 11, 13 og 14. Besøg 1 fandt sted i uge 9, 10 og 11, og besøg 2 fandt sted i uge 13 og 14. 

Besøgene lå over flere uger, da vi gerne ville undersøge læringseffekten, og derfor skulle der være 

tre uger mellem hvert besøg (Dau og Nielsen, 2011). Derudover havde nogle af testpersonerne ikke 

mulighed for at deltage på dato, vi havde givet dem, og der var dermed behov for at rykke nogle af 

besøgene til andre tidspunkter.  

Forsøget fandt sted på Eriksholm Research Centres i deres Listening Booth. Der blev afsat 

halvanden time til hver testperson inklusiv 10 minutters pause. I det at vi var to studerende til at 

afvikle forsøget, og dermed to testledere besluttede vi os for at opdele antallet af testpersoner. 

Baggrunden for vores beslutning var, at vi vurderede at det ikke var hensigtsmæssigt at være to 

testledere til stede ved hver testafvikling. Dels fordi der ikke var meget plads i Listening Booth, 

men også fordi det ville virke overvældende for testpersonen. Dette betød, at der kun var en 

testleder til at udføre forsøget for hver testperson. Testpersonerne blev fordelt systematisk mellem 

hver testleder, således at den ene testleder fik testperson 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, og den anden 

testleder fik testperson 2, 4, 6, 8, 10, 12 og 14. Dette resulterede, i at den første testleder fik 8 

testpersoner og den anden testleder fik 7 testpersoner.  

Forsøget indebar to kognitive tests og Hearing In Noise Test for alle testpersoner. Dette foregik 

både på besøg 1 og besøg 2, dog med den undtagelse at vi valgte at bruge to forskellige kognitive 

tests ved hvert besøg; Montreal Cognitive Assessment på besøg 1 og Reading Span Test på besøg 2.  

Testlederen startede med at byde testpersonen velkommen og forklarede dagens program. Derefter 

underskrev testpersonen samtykkeerklæringen og var dermed klar til den første kognitive test. Den 

kognitive test havde en varighed på 10-20 min. alt efter hvilken test, der blev udført. Der blev givet 

både en skriftlig og en mundtlig instruktion. Når den kognitive test var blevet afviklet, fortsatte 

testlederen med Hearing In Noise Test, som foregik inde i lydboksen. Testpersonen blev bedt om at 

sætte sig på en stol inde i lydboksen og fik placeret en clip-mikrofon på tøjet. Derefter fik 

testpersonen en skriftlig Hearing In Noise Test instruktion leveret, og testlederen gik ud af 

lydboksen for at gøre Hearing In Noise Test klar på computeren. Når testpersonen havde læst 

instruktionen færdig, gav testlederen en mundtlig instruktion for at sikre sig, at testpersonen havde 

forstået testen korrekt. Testlederen forklarede, at Hearing In Noise Test ville forgå over to 

omgange, hvoraf den første omgang varede ca. 20-25 min., efterfulgt af en pause og anden omgang 
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varede ca. 15-20 min. Dernæst gik testlederen ud og lukkede døren til lydboksen. Da Hearing In 

Noise Test var blevet udført, sagde testlederen farvel og på gensyn til testpersonen. 

 

3.4.1. Inddeling af Hearing In Noise Test lister 
Hearing In Noise Test bestod af 14 runder, anført som trials, det vil sige, at for hver testperson 

bestod Hearing In Noise Test af 14 trials. Som nævnt tidligere i afsnittet 2.4 Hearing in Noise Test, 

består Hearing In Noise Test af 10 lister med 20 sætninger. Alle 10 lister blev anvendt som testlister 

i vores forsøg, herudover inkluderede vi også to træningslister, som også er en del af Hearing In 

Noise Test.  

Formålet med dette forsøg er at undersøge læringseffekten ved 50% forståelighedsniveau, ved 80% 

forståelighedsniveau, og om antallet af gentagelser af hver liste på hvert besøg har indflydelse på 

læringseffekten. Opdeling af listerne vil i dette afsnit forklares.   

 

3.4.1.1. En gentagelsesliste ved 50% og 80% forståelighedsniveau ved hvert besøg 

To forskellige lister ved 50% forståelighedsniveau gentages 1 gang på besøg 1 og 1 gang på besøg 

2. Disse lister får koden F for fifty, altså 50% forståelighedsniveau og tallet 1 for antal gentagelse 

ved hvert besøg som er 1. Derudover tilskrives  i sænket skrift endnu et tal, enten 1 eller 2, alt efter 

om det er den første eller anden liste. To andre forskellige lister ved 80% forståelighedsniveau 

gentages 1 gang på besøg 1 og 1 gang på besøg 2. Disse lister får koden E for eighty, altså 80% 

forståelighedsniveau og tallet 1 for antal gentagelse ved hvert besøg som er 1. Derudover tilskrives i 

sænket skrift, endnu et tal, enten 1 eller 2, alt efter om det er den første eller anden liste. F1 er 

dermed 1 gentagelsesliste ved 50% forståelighedsniveau ved hvert besøg, og E1 er 1 

gentagelsesliste ved 80% forståelighedsniveau ved hvert besøg, dette kan ses i tabel 2.  

3.4.1.2. To gentagelseslister ved 50% og 80% forståelighedsniveau ved hvert besøg 

To forskellige lister ved 50% forståelighedsniveau gentages 2 gange på besøg 1 og 2 gange på 

besøg 2. Disse lister får koden F for fifty, altså 50% forståelighedsniveau og 2 for antal gentagelser 

ved hvert besøg som er 2. Derudover tilskrives i sænket skrift tallet 1 og 2, alt efter om det er den 

første eller anden liste. Endvidere tilskrives der bogstavet A, hvis det er første gang listen gentages 

eller B hvis det er anden gang listen gentages. Bogstaverne A betyder, også at listen præsenteres 

ved blok A, dvs. før pausen og dermed første gentagelse/præsentation af listen, og bogstavet B 
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betyder at listen præsenteres ved blok B, dvs. efter pausen og dermed anden 

gentagelse/præsentation af listen.   

To andre forskellige lister ved 80% forståelighedsniveau gentages 2 gange på besøg 1 og 2 gange 

på besøg 2. Disse lister får koden E for eighty, altså 80% forståelighedsniveau og 2 for antal 

gentagelser, som er 2. Derudover tilskrives i sænket skrift tallet 1 eller 2, alt efter om det er den 

første eller anden liste. Endvidere tilskrives der bogstavet A, hvis det er første gang listen gentages 

eller B, hvis det er anden gang listen gentages. Bogstaverne A betyder også, at listen præsenteres 

ved blok A, dvs. før pausen og dermed første gentagelse af listen, og bogstavet B betyder, at listen 

præsenteres ved blok B, dvs. efter pausen og dermed anden gentagelse af listen  

F2 er dermed 2 gentagelseslister ved 50% forståelighedsniveau ved hvert besøg, og E2 er 2 

gentagelsesliste ved 80% forståelighedsniveau ved hvert besøg. Forneden ses en tabel, som 

præsenterer koderne. 

 % Korrekte sætninger 

Lister x Gentagelse 50% (F) 80% (E) 

2x1 hvert besøg F1 E1 

2x2 hvert besøg F2 E2 

Tabel 3.2: Tabeloversigt med koder over planlagt besøg. 2 testlister anvendes som 1 gentagelseslister ved 50% 
forståelighedsniveau (F1) og 2 testlister anvendes som 1 gentagelsesliste ved 80% forståelighedsniveau (E1) ved hvert besøg. 2 
testlister anvendes som 2 gentagelseslister ved 50% forståelighedsniveau (F2) og 2 testlister anvendes som 2 gentagelsesliste 
ved 80% forståelighedsniveau (E2) ved hvert besøg. 

Dette betyder, at ved F1 anvendes to testlister med 1 gentagelse ved hvert besøg, ved E1 anvendes 

to testlister med 1 gentagelse ved hvert besøg, ved F2 anvendes to testlister med 2 gentagelser ved 

hvert besøg, og ved E2 anvendes to testlister med 2 gentagelser ved hvert besøg. Dette svare til otte 

anvendte testlister og to træningslister.  

 

3.4.1.1. Fordeling af Hearing In Noise Test lister på hver trial 

Hearing In Noise Test bestod af 14 runder, anført som trials, det vil sige, at for hver testperson 

bestod Hearing In Noise Test af 14 trials. Trial 1 og trial 2 er identiske for alle testpersoner, da de 

præsenteres for træningsliste 1, T1 og træningsliste 2, T2. Trial 1 præsenterer træningsliste 1 ved 

80% forståelighedsniveau, og trial 2 præsenterer træningsliste 2 ved 50% forståelighedsniveau. 

Disse træningslister er en øvelsesrunde og giver testpersonerne et indtryk af, hvordan Hearing In 
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Noise Test forgår og skal udføres. Der gives 2 træningslister da der er en stejl indlæringskurve. 

Resultatet vil derfor ændre sig meget i starten, for derefter at stabilisere sig. Inden man starter med 

dataindsamlingen vil man gerne have, at testpersonens ydeevne er stabiliseret.    

Fordeling af listerne på hver trial er gjort således, at der fra trial 3-8 præsenteres både F1 (1 

testliste), F2 (2 testlister) E1 (1 testliste) og E2 (2 testlister) og det samme fra trial 9-14 F1 (1 ny 

testliste), F2 (samme 2 testlister fra trial 4-5), E1 (1 ny testliste) og E2 (samme 2 testlister fra trial 

7-8), dette resultere i 8 forskellige testlister. For at undgå en ordereffect skal der være det samme 

mellemrum mellem hver liste, der præsenteres, og listenumrene er systematisk fordelt ved hver 

testperson, således at hver testperson har en rækkefølge af lister (Bilag 9).  

På trial 3, 4, 5, 6, 7 og 8 forekommer vores testlister, som præsenteres ved forskellige 

forståelighedsniveau. Derefter er der en pause og på trial 9, 10, 11, 12, 13, og 14, forekommer 

testlisterne igen. Listerne præsenteres enten ved 50% forståelighedsniveau eller 80% 

forståelighedsniveau, men derudover inddeles testlisterne også i antal gentagelser ved hvert besøg.  

Planlagt Trial 1 Trial 2 Trial 3 Trial 4 Trial 5 Trial 6 Trial 7 Trial 8 

 T1 T2 F11 F21A F22A E11 E21A E22A 

    P a u s e     

Planlagt   Trial 9 Trial 10 Trial 11 Trial 12 Trial 13 Trial 14 

   F12 F21B F22B E12 E21B E22B 

Tabel 3.3: Planlagt trials for testperson 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 og 15. 

Planlagt Trial 1 Trial 2 Trial 3 Trial 4 Trial 5 Trial 6 Trial 7 Trial 8 

 T1 T2 E11 E21A E22A F11 F21A F22A 

    P a u s e     

Planlagt   Trial 9 Trial 10 Trial 11 Trial 12 Trial 13 Trial 14 

   E12 E21B E22B F12 F21B F22B 

Tabel 3.4: Planlagt trials for testperson 2, 4, 6, 8, 10, 12 og 14. 

 

Som førnævnt præsenteres trial 1 og trial 2 identiske for alle testpersoner, da de præsenteres for 

træningsliste 1, T1 og træningsliste 2, T2. Trial 1 præsenterer træningsliste 1 ved 80% 

forståelighedsniveau, og trial 2 præsenterer træningsliste 2 ved 50% forståelighedsniveau. 
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På trial 3 præsenteres F11, altså 1 testliste med 1 gentagelse ved 50% forståelighedsniveau og på 

trial 9 præsenteres F12, altså en anden testliste med 1 gentagelse ved 50% forståelighedsniveau. 

Tallet 1 og 2 indikerer om, det er den første eller anden liste, der præsenteres. Det vil sige, at der 

anvendes to forskellige testlister, som har 1 gentagelse ved hver trial. 

På trial 4 præsenteres F21A, dermed 1 testliste med 2 gentagelser ved 50% forståelighedsniveau, den 

samme liste anvendes på trial 10, dog med den tilføjelse at bogstavet A indikerer, at det er første 

gang den præsenteres på trial 4. Bogstavet B i eksempelvis F21B indikerer, at det er anden gang, den 

præsenteres på trial 10. Dette resulterer i, at 1 testliste er anvendt og blevet gentaget 2 gange på 

hvert besøg. På trial 5 præsenteres F22A, altså 1 testliste med 2 gentagelser ved 50% 

forståelighedsniveau, og derfor anvendes den samme liste på trial 11, dog med den tilføjelse at 

bogstavet A indikerer, at det er første gang, den præsenteres på trial 5. Bogstavet B, F22B, indikerer, 

at det er anden gang, den præsenteres på trial 11. Dette resulterer i, at 1 testliste er anvendt og 

blevet gentaget 2 gange på hvert besøg.  

På trial 6 præsenteres E11, altså 1 testliste med 1 gentagelse ved 80% forståelighedsniveau, og på 

trial 12 præsenteres E12, altså en anden liste med 1 gentagelse ved 80% forståelighedsniveau. Det 

vil sige, at der anvendes to forskellige testlister, som har 1 gentagelse på hver trial. På trial 7 

præsenteres E21A, altså 1 testliste med 2 gentagelser ved 80% forståelighedsniveau og derfor 

anvendes den samme liste på trial 13, dog med den tilføjelse at bogstavet A indikerer, at det er 

første gang den præsenteres på trial 7. Bogstavet B, E21B, indikerer, at det er anden gang, den 

præsenteres på trial 13. Dette resulterer i, at 1 testliste er blevet gentaget 2 gange ved hvert besøg. 

På trial 8 præsenteres E22A, altså 1 liste med 2 gentagelser ved 80% forståelighedsniveau, og derfor 

anvendes den samme liste på trial 14, dog med den forskel at bogstavet A indikerer, at det er første 

gang, den præsenteres på trial 8. Bogstavet B, E22B, indikerer, at det er anden gang, den præsenteres 

på trial 14. Dette resulterer i, at 1 testliste er blevet gentaget 2 gange. 

Rækkefølgen af listerne er inddelt således, at der præsenteres 1 gentagelseslister ved 50% 

forståelighedsniveau, 2 gentagelseslister ved 50% forståelighedsniveau, 1 gentagelseslister ved 80% 

forståelighedsniveau, 2 gentagelseslister ved 80% forståelighedsniveau og ligeledes det samme efter 

pausen. Dette fremgår også i tabellen foroven og er gjort for at undgå en ordereffect (Bilag 9). 
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3.4.2. Besøg 1 
På besøg 1 startede testlederen med en velkomst samt introduktion til forsøget og indsamlede 

samtykkeerklæringen fra hver testperson. Dernæst blev der udført en MoCA-test, som foregik 

mundtligt mellem testperson og testleder. Da MoCA var blevet udført, gik vi videre til Hearing In 

Noise Test, hvor testpersonen blev informeret om, at der ville være en pause efter første omgang. 

Proceduren på besøg 1 blev udført, som tidligere beskrevet i afsnittet 3.4 Procedure, dog med en 

ændring af forståelighedsniveauerne ved 2 gentagelseslisterne. 2 gentagelseslisterne blev 

præsenteret ved hvert af de to forståelighedsniveauer.  

3.4.2.1. To gentagelseslister ved blandet forståelighedsniveau 

Halvdelen af testpersonerne blev præsenteret for testlister ved 50% forståelighedsniveau før pausen 

og testlister ved 80% forståelighedsniveau efter pausen. Hvorimod den anden halvdel blev 

præsenteret for testlister ved 80% forståelighedsniveau før pausen og testlister ved 50% 

forståelighedsniveau efter pausen. De to forskellige testlister, som bestod af 2 gentagelser ved 50% 

forståelighedsniveau, og de to lister, som bestod af 2 gentagelser ved 80% forståelighedsniveau, er 

blevet blandet sammen. Det har resulteret i, at fire lister er blevet gentaget 2 gange ved blandet 

forståelighedsniveau, altså både ved 50% forståelighedsniveau og 80% forståelighedsniveau.  

For 1 gentagelseslisterne er de blevet udført korrekt, som beskrevet proceduren med den undtagelse, 

at dem ved 50% forståelighedsniveau er præsenteret før pausen, og dem ved 80% 

forståelighedsniveau er præsenteret efter pausen. Men det essentielle og vigtigste er, at to testlister 

er gentaget 1 gang ved 50% forståelighedsniveau, og to andre testlister er gentaget 1 gang ved 80% 

forståelighedsniveau på hver trial ved besøget, og derfor betragtes det at være korrekt udført. Dette 

betyder, at der ved besøg 1 er blevet udført F1 og E1, men ikke F2 og E2.  

Halvdelen af testpersoner er blevet udsat for FEA, som svarer til, at testpersoner har fået præsenteret 

4 testlister ved 50% forståelighedsniveau før pausen, og EFB som svarer til de samme 4 testlister 

præsenteret ved 80% forståelighedsniveau efter pausen. Den anden halvdel er blevet præsenteret for 

EFA, som svarer til, at testpersonerne har fået præsenteret 4 testlister ved 80% forståelighedsniveau 

før pausen, og FEB, der svarer til de samme 4 testlister præsenteret ved 80% forståelighedsniveau 

efter pausen. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at hver testperson har fået 4 lister gentaget 

2 gange ved blandet forståelighedsniveau, og forskellen er, at halvdelen er startet med 80% 

forståelighedsniveau og den anden halvdel er startet med 50% forståelighedsniveau.  
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 % Korrekte sætninger   

Lister x Gentagelse 50% (Blok A) 50% (Blok B) 80% (Blok A) 80% (Blok B) 

2x2 ved hvert besøg FEA FEB EFA EFB 

Tabel 3.5: Tabeloversigt med koder over besøg 1. FEA 1 liste præsenteret ved 50% før pausen, FEB 1 liste præsenteret ved 
50% efter pausen, EFA 1 liste præsenteret ved 80% før pausen og EFB 1 liste præsenteret ved 80% efter pausen.  

Bogstavet A repræsenterer blok A, som er lister præsenteret før pausen, og bogstavet B 

repræsenterer blok B, som er lister præsenteret efter pausen. Tallene 1, 2, 3 og 4, som fremgår i 

tabellen ovenfor, repræsenterer de 4 anvendte lister.  FE1A betyder at det er liste 1 præsenteret før 

pausen ved 50% forståelighedsniveau, hvorimod EF1B betyder at det er liste 1 præsenteret efter 

pausen ved 80% forståelighedsniveau. Dette gælder også for liste 2, liste 3 og liste 4 og betyder at 

halvdelen af testpersoner har fået udført en kombination, der lyder: FEA + EFB (Bilag 10)  

Besøg 1 Trial 1 Trial 2 Trial 3 Trial 4 Trial 5 Trial 6 Trial 7 Trial 8 

 T1 T2 F11 FE1A FE2A F12 FE3A FE4A 

    P a u s e     

Besøg 1   Trial 9 Trial 10 Trial 11 Trial 12 Trial 13 Trial 14 

   E11 EF1B EF2B E12 EF3B EF4B 

Tabel 3.6: Trials for testperson 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 og 15 på besøg 1 med kombinationen FEA + EFB. 

Den anden halvdel af testpersonerne har fået udført følgende: EFA + FEB 

Besøg 1 Trial 1 Trial 2 Trial 3 Trial 4 Trial 5 Trial 6 Trial 7 Trial 8 

 T1 T2 F11 EF1A EF2A F12 EF3A EF4A 

    P a u s e     

Besøg 1   Trial 9 Trial 10 Trial 11 Trial 12 Trial 13 Trial 14 

   E11 FE1B FE2B E12 FE3B FE4B 

Tabel 3.7: Trials for testperson 2, 4, 6, 8, 10, 12 og 14 på besøg 1 med kombinationen EFA + FEB 

3.4.3. Besøg 2 
På besøg 2 startede testlederen med at udføre RST, og derefter gik testlederen videre til Hearing In 

Noise Test, hvor der ikke var behov for instruktion. Som tidligere nævnt i afsnittet 3.4.2 Besøg 1, 

fremgik der en fejl i fordeling af forståelighedsniveauerne ved hver trial, men dette blev rettet. 

Resultatet blev, at vi på besøg 2 fik udført den planlagte procedure og dermed fordelt 

forståelighedsniveauerne korrekt.   
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Alle 1-gentagelseslisterne var blevet udført korrekt på besøg 1, men ikke 2-gentagelseslisterne, da 

forståelighedsniveauerne var blevet blandet. Vi har herefter ændret på trials, således at der var 

mulighed for at udføre F2 og E2. For at kunne måle F2 og E2 på besøg 2, skulle der ændres på trial 

4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 og 14 fra besøg 1. Dette resulterede i følgende fordeling af 

forståelighedsniveauerne ved hver trial, som ses i nedenstående tabel.  

Besøg 2 Trial 1 Trial 2 Trial 3 Trial 4 Trial 5 Trial 6 Trial 7 Trial 8 

 T1 T2 F11 F21A F22A F12 E21A E22A 

    P a u s e     

Besøg 2   Trial 9 Trial 10 Trial 11 Trial 12 Trial 13 Trial 14 

   E11 F21B F22B E12 E21B E22B 

Tabel 3.8: Trials for testperson 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 og 15 på besøg 2.  

Besøg 2 Trial 1 Trial 2 Trial 3 Trial 4 Trial 5 Trial 6 Trial 7 Trial 8 

 T1 T2 E11 E21A E22A E12 F21A F22A 

    P a u s e     

Besøg 2   Trial 9 Trial 10 Trial 11 Trial 12 Trial 13 Trial 14 

   F11 E21B E22B F12 F21B F22B 

Tabel 3.9: Trials for testperson 2, 4, 6, 8, 10, 12 og 14 på besøg 2. 

 

3.4.4. Pilottest 
Vi besluttede os for at udføre en pilottest en uge før, vores forsøg fandt sted. Formålet med 

udførelse af pilottesten var for at øve de udvalgte tests; kognitive tests og Hearing In Noise Test. Vi 

ville vurdere om, den afsatte tid til hver testperson var tilstrækkelig. Pilottesten blev dermed ikke 

udført for at regulere på vores kognitive tests og Hearing In Noise Test, men for at få et indtryk af 

hvordan hele forsøget ville forløbe med en testperson. Pilottesten blev udført på to kvindelige 

participanter, på henholdsvis 23 og 24 år. Da formålet var at øve forsøgets kognitive tests og 

Hearing In Noise Test, var der ikke behov for at rekruttere participanter, som opfyldte alle vores 

kriterier for testpersoner. Dette resulterede i, at vi brugte to bachelor studerende på Eriksholm 

Research Centre, som ikke var bekendt med det danske Hearing In Noise Test materiale. Der blev 

udført MoCA på den første participant og derefter Hearing In Noise Test. Den anden participant fik 

udført Reading Span og derefter Hearing In Noise Test.  
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Da pilottesten var overstået, modtog vi feedback fra vores to pilotparticipanter. Feedback bestod af 

råd til, hvordan man kan gøre det mere behageligt og tryg for testpersonen, når testleder udfører 

Hearing In Noise Test. Eksempelvis følte den ene participant, at det var mere behageligt at sidde i 

lydboksen, hvis man talte mellem hver runde.  

 

3.5. Etik  
”Ethics are the principles and guidelines that helps us uphold the thing we value.” (Johnson & 

Christensen, 2014, kapitel 6) Når man som forsker arbejder med mennesker, er det vigtigt at gøre 

sig nogle etiske overvejelser før, under, og efter forsøget.  

Ved rekruttering af participanter til studiet gjorde vi os nogle overvejelser, inden vi tog kontakt til 

participanter. Overvejelser såsom hvilke informationer der er relevante og bør gives, samt hvorvidt  

disse informationer bør gives mundtligt eller skriftligt, herudover vurderede vi, hvilke termer der 

bør anvendes, når vi tiltaler participanterne.  

Det er vigtigt at klargøre studiets formål og procedure overfor participanten. Derfor skal 

participanterne informeres om, hvad de skal deltage i og samtidig have retten til at stille spørgsmål 

til deres deltagelse i forsøget. Dette blev gjort ved at sende et informationsbrev til hver participant, 

supplerende hertil blev der givet en mundtligt information om studiets formål ved selve besøgene. 

Forsøg på Eriksholm Research Centre er godkendt af de Videnskabsetiske Komiteer. Dette betyder 

at der foreligger en fast skabelon for deltagerinformation og samtykkeerklæring, som skal bruges 

ved alle forsøg på Eriksholm Research Centre. 

Derudover blev participanterne informeret om, at de som deltagere i studiet forbliver anonyme ved 

at anonymisere dem i databehandling, og dette blev gjort ved at tildele alle participanter et 

testpersonnummer.  

Ved afsendelse af et invitationsbrev havde participanterne to uger til at tage stilling til deres 

deltagelse i forsøget. Det er vigtigt at understrege at participanterne har retten til at trække sig ud af 

studiet. Sammen med invitationsbrevet blev der sendt en samtykkeerklæring. Participanterne blev 

bedt om at medbringe og underskrive samtykkeerklæringen ved første besøg. Dette blev gjort for at 

sikre sig, at participanterne havde modtaget og forstået den information om studiets formål og 

procedure (Johnson & Christensen, 2014, kapitel 6).  
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3.6. Data analyse 
I dette studie indsamles data fra tre forskellige tests, to kognitive tests; Montreal Cognitive 

Assessment og Reading Span Test samt Hearing In Noise Test. For at danne os et overblik over det 

indsamlede data, anvendes en deskriptiv statistisk metode. Dataene opstilles systematisk i Excel for 

at illustrere alle værdier i tabelform. Derefter beregnes middelværdierne, standardafvigelsen og der 

bliver foretaget t-test for at bestemme p-værdi. Der anvendes parret t-test og uparret t-test.  

Endvidere illustreres dataene via en grafisk præsentation, her anvendes scatter-plot, grafer og 

søjlediagram. Dataene behandles ved anvendelse af en metode kaldet statistisk inferens, som er 

baseret på den deskriptive analyse af dataene. Denne analysemetode består blandt andet af en t-test 

og variansanalyse. T-test undersøger om middelværdien af to grupper er signifikant forskellige fra 

hinanden (Johnson & Christensen, 2014, kapitel 20). 

Variansanalyse også kaldet for Analysis of Variance, ANOVA, vil anvendes i databehandling for at 

få en mere detaljeret analyse af det indsamlede data. Der foretages en four-way ANOVA på 

baggrund af fire uafhængige variabler. Disse uafhængige variabler er hovedeffekterne i studiet som 

er testperson, besøg, lister og forståelighedsniveau (adaptionspunkt). Der anvendes en mixed model 

ANOVA på baggrund af hovedeffekterne både er random og fixed effekter (Johnson & Christensen, 

2014, kapitel 20).  

 

På baggrund af ovenstående analyser kigges der på korrelationer mellem de kognitive tests, 

korrelation mellem antal gentagelser af lister i Hearing In Noise Test og dernæst korrelation mellem 

kognitive tests og Hearing In Noise Test. På baggrund af ovenstående analyser vil man kunne 

besvare forskningsspørgsmålet, og således konkludere hvorvidt hypotesen kan bekræftes eller 

forkastes.   
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3.7. Validitet og reliabilitet 
Inden for videnskabelig forskning anvendes begreberne validitet og reliabilitet til at vurdere 

kvaliteten af det foretagne studie. Validitet og reliabilitet anses for at være to vigtige punkter ved 

valg af instrumenter til dataindsamling (Johnson & Christensen, 2014, kapitel 7).  

Validitet defineres i Den store Danske på følgende måde: ”Sikkerhed for at et videnskabeligt 

undersøgelsesresultat er gyldigt, dvs. dækkende for det man har ønsket at undersøge.” (Den 

Danske Ordbog) Validitet siger noget om studiets gyldighed, har man undersøgt det, man vil 

undersøge i forskningsspørgsmålet. 

Reliabilitet defineres i Den store Danske på følgende måde: ”Egenskab ved en testmetode der 

angiver om en måling er nøjagtig og korrekt udført således at gentagne målinger vil føre til samme 

resultat.” (Den Danske Ordbog) Reliabilitet siger noget om studiets pålidelighed, stabilitet samt 

reproducerbarheden. Reproducerbarheden afhænger af målingens nøjagtighed, dermed hvorvidt 

studiet kan udføres igen. Man skal være opmærksom på målingsstabilitet, da det siger noget om, 

hvor stabil målingen er, og om målingen kan gentages igen.   
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4. Resultater og databehandling 
I dette kapitel behandles resultaterne af det indsamlede data for vores studie. Først præsenteres 

resultaterne af de anvendte kognitive tests, herunder Montreal Cognitive Assessment og Reading 

Span Test. Dernæst analyseres resultaterne, hvor vi bl.a. undersøger korrelation mellem variabler. 

Endvidere præsenteres vores forventninger til læringseffekten for Hearing In noise Test i dette 

studie. Herefter behandles og analyseres resultaterne fra Hearing In Noise Test. Afslutningvis 

undersøges korrelationen mellem de anvendte kognitive tests og Hearing In Noise Test.  

 

4.1. Kognitive tests   
I dette afsnit analysere det indsamlede data for de anvendte kognitive tests, herunder Montreal 

Cognitive Assessment og Reading Span Test. Først anvendes en deskriptiv analyse for at danne os 

et overblik over det indsamlede data. Dataene behandles yderligere ved at anvende statistisk 

inferens, som er baseret på den deskriptive analyse af dataene. Her undersøges korrelationer 

mellem de kognitive tests. De anvendte kognitive tests undersøger testpersonernes kognitive evne. 

Dette kan muligvis have indflydelse på, hvordan testpersonerne klarer sig i Hearing In Noise Test.   

 

4.1.2. Montreal Cognitive Assessment 
15 testpersoner er blevet screenet med Montreal Cognitive Assessment, MoCA, som består af 11 

delopgaver, som screener forskellige kognitive domæner, hvor slutresultatet fortæller om en 

testpersons kognitive evne er normal eller nedsat. For at danne os et overblik over det indsamlede 

data, anvendes en deskriptiv statistisk metode. Data opstilles systematisk i Excel for at illustrere alle 

værdier i tabelform og derefter beregnes middelværdierne. Endvidere illustreres dataene via en 

grafisk præsentation i form af søjlediagram, scatter plot og grafer. 

Resultaterne blev samlet for alle 15 testpersoner, hvorefter en tabeloversigt blev udarbejdet på 

Excel. I tabel 4.1 fremgår testperson nummer og antal point scoret ved hver opgave, point for 

uddannelse samt en total score for alle opgaver. Som tidligere nævnt i afsnit 2.2.2. Montreal 

Cognitive Assesment kan hver testperson maksimalt score 30 point og testpersoner med en 

uddannelsesbaggrund ≥12 år får tillagt 1 point yderligere. Alle ovenstående informationer fremgår i 

nedenstående tabel 4.1. 
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Opgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Uddannelse Point i 
alt 

TP1 1 1 3 3  6 2 1 2 2 6 0 27 

TP2 1 1 3 3  6 2 1 1 3 6 0 27 

TP3 1 0 3 3  5 2 0 1 0 6 1 22 

TP4 0 0 3 3  5 2 0 1 0 6 1 21 

TP5 1 1 2 3  6 2 1 2 4 6 1 29 

TP6 1 1 3 3  6 2 1 2 5 6 0 30 

TP7 1 1 2 3  6 2 1 2 3 6 0 27 

TP8 1 1 3 3  6 2 0 2 5 6 0 29 

TP9 0 1 3 3  3 2 1 0 1 6 1 21 

TP10 1 1 3 3  6 2 1 2 2 6 0 27 

TP11 1 1 3 2  5 2 0 2 3 6 0 25 

TP12 0 0 3 3  6 2 1 2 3 6 1 27 

TP13 1 1 3 3  6 2 0 2 0 6 1 25 

TP14 1 1 3 3  6 2 1 2 3 6 1 29 

TP15 0 0 3 3  6 2 0 2 0 6 0 22 

Middelværdi 0,7 0,7 2,8 2,9  5,6 2 0,6 1,6 2,2 6 0,4 25,8 

Max antal point 1 1 3 3  6 2 1 2 5 6 1 30 

Tabel 4.1: Tabel over Montreal Cognitive Assessment score ved hver opgave, point for uddannelsesbaggrund samt en total 
score for alle 15 testpersoner. 

Alle opgaver undersøger hver deres kognitive domæne og de enkelte testpersoner har scoret 

forskelligt. Der gives en gennemgang af hver opgave og hvor mange point den enkelte testperson 

har scoret. Her henvises til at have bilag 1 og bilag 2 fremme. 

I opgave 1 undersøges testpersonernes eksekutive funktion og der kan højest scores 1 point. 4 ud af 

15 testpersoner scorede 0 point og dermed ikke fuldført opgaven korrekt. Testperson 4, 9, 12, og 15 

scorede 0 point, da de ikke var i stand til at tegne en korrekt linje mellem bogstav og tal. Dette 

uddybes i slutningen af dette afsnit. Middelværdien er yderligere beregnet for testpersonernes 
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scoring i opgave 1. Middelværdien resultere i 0,73 point for alle 15 testpersoner, hvilket viser at 

over halvdelen af testpersonerne udførte opgaven korrekt og de i gennemsnittet scoret 0,73 point.  

I opgave 2 undersøges testpersonernes visuospatialle konstruktion og der kan højest scores 1 point. 

4 ud af 15 testpersoner scorede 0 point. Testperson 3, 4, 12 og 15 scorede 0 point, da de ikke kunne 

kopiere kuben. Dette uddybes i slutningen af dette afsnit. Middelværdien er yderligere beregnet for 

scoring i opgave 2. Middelværdien resultere i 0,73 point for alle 15 testpersoner, hvilket viser at 

over halvdelen af testpersonerne udførte opgaven korrekt og de i gennemsnittet scoret 0,73 point.  

Visuospatialle konstruktion undersøges også i opgave 3 og der kan højest scores 3 point; 1 point for 

at tegne urskiven, 1 point for at indsætte tallene samt 1 point for at sætte viserne til 10 minutter over 

11. Testperson 5 scorede kun 2 point, idet længden af viserne var ens, hvilket bestemmes til at være 

ukorrekt (Bilag 1). Testperson 7 satte viserne til 10:55, hvilket er ukorrekt og scorede dermed 2 

point i denne opgave. Dette medførte at testperson 5 og 7 kun fik point for det der var tegnet 

korrekt. Middelværdien resultere i 2,86 point for alle 15 testpersoner. Dette viser at størstedelen har 

formået at udføre opgaven korrekt og de i gennemsnittet har scoret 2,86 point.    

Testpersonernes sproglige funktion undersøges i opgave 4 og der kan højest scores 3 point. 

Testperson 11 scorede 2 point ud af 3 point, da testpersonen benævnede en af dyrene ukorrekt. 

Testperson 11 skulle benævne dyret kamel eller dromedar, men sagde lama, hvilket er ukorrekt. 

Middelværdien resultere i 2,93 point for alle 15 testpersoner. Dette viser at næsten alle har scoret 

korrekt undtagen 1 testperson og de i gennemsnittet har fået 2,93 point. Dette kan muligvis være en 

af de opgaver som 14 testpersoner fandt mindst udfordrende.  

I opgave 5 blev testpersonerne præsenteret for 5 ord; ansigt, fløjl, kirke, iris og rød. Denne opgave 

undersøger testpersonens hukommelsesevne. Alle 15 testpersoner gentog 5 ord korrekt både ved 

første og andet forsøg, dog blev der blev ikke tildelt point i denne opgave. 

Opgave 6 består af 3 underopgaver, som undersøger testpersonernes opmærksomhedsevne. Den 

første underopgave undersøger testpersonernes talspændvidde (forfra/bagfra) og her kan der højest 

scores 2 point. Den anden underopgave undersøger testpersonernes auditory motor attention, og her 

kan der højest scores 1 point. Den tredje underopgave undersøger testpersonernes evne til seriel 

subtraktion, og her kan der højest scores 3 point. Testperson 9 scorede 3 ud af 6 point, hvilket kan 

skyldes den begrænset regneevne og talspændviddeevne. Testperson 3, 4 og 11 scorede 5 ud af 6 

point, hvilket også kan skyldes deres nedsatte regneevne. Dette uddybes senere i analysen. Dette 
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resultere i at 4 testpersoner har scoret lavt i opgave 6. Middelværdien resultere i 5,6 for alle 15 

testpersoner. Dette viser at over halvdelen har formået at udføre opgaven korrekt og de i 

gennemsnittet har scoret 5,6 point.  

I opgave 7 undersøges testpersonernes sproglige funktion, ved at gentage to sætninger korrekt og 

der kan højest scores 2 point. Alle 15 testpersoner gentog sætningerne korrekt og scorede hermed 2 

point, hvilket resulterede i en middelværdi 2. Dette viser at alle 15 testpersoner scorede 2 point.  

Testpersonernes eksekutive funktion undersøges også i opgave 8. Dette gøres ved at undersøge 

testpersonens ordmobiliseringsevne. Opgaven går ud på at nævne ord, som starter med bogstavet F 

på 60 sekunder. Der kan højest scores 1 point ved at nævne mindst 11 ord, som starter med 

bogstavet F. 6 ud af 15 testpersoner scorede 0 point, da de ikke var i stand til at nævne 11 ord. Her 

er der tale om testperson 3, 4, 8, 11, 13 og 15. Middelværdien resultere i 0,6 point for alle 15 

testpersoner.  

Testpersonernes eksekutive funktion bliver desuden undersøgt i opgave 9, ved at undersøge 

testpersonens evne til abstraktion/begrebsdannelse. Det højeste antal point der kan scores i opgave 9 

er 2 point. Testperson 9 scorede 0 point, da testpersonen ikke kunne besvare, hvilken lighed der var 

mellem de nævnte ord. Testperson 2, 3 og 4 scorede 1 point, da de heller ikke kunne vurdere 

ligheden mellem de nævnte ord. Dette resultere i at 4 testpersoner har scoret lavt i denne opgave. 

Dette uddybes i slutningen af dette afsnit. Middelværdien resultere i 1,66 point, hvilket viser at 

størstedelen har formået at udføre opgaven korrekt. 

Testpersonernes episodiske hukommelse undersøges i opgave 10. Dette gøres ved at teste deres 

evne til at genkalde ordene fra opgave 5, og her kan der højest scores 5 point afhængig af, hvor 

mange ord de kan genkalde. Testpersonerne 3, 4, 13 og 15 kunne ikke genkalde nogle af ordene og 

scorede dermed 0 point. Testperson 9 kunne genkalde 1 ord og scorede 1 point. Testperson 1 og 10 

kunne genkalde 2 ord og scorede 2 point. Testperson 2, 7, 11, 12 og 14 kunne genkalde 3 ord og 

scorede 3 point. Testperson 5 kunne genkalde 4 ord og scorede 4 point. Testperson 6 og 8 kunne 

genkalde 5 ord og scorede 5 point. Middelværdien resultere i 2,26 point, hvilket viser at 15 

testpersonerne i gennemsnittet har scoret 2,26 point. Dette resultere i at 13 testpersoner har scoret 

lavt i opgave 10 og dermed scoret under 5 point. Dog har 2 testpersoner scoret 5 point og 

gennemført opgave 10. Idet at 13 ud af 15 testpersoner ikke var i stand til at gennemføre denne 

opgave, viser det at denne opgave var den mest udfordrende for dem. Dette uddybes i slutningen af 

dette afsnit.  
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Opgave 11 omhandlede orientering og alle 15 testpersoner scorede 6 ud af 6 point korrekt.  

Ud fra ovenstående beregninger har 15 testpersoner udført MoCA, hvoraf den laveste score er 21 

point og den maksimale score er 30 point. Middelværdien for antal scoret point er 25,86 point, 

hvilket viser at testpersonerne har været på grænsen af at score 26 point, altså opnå en normal 

kognitive funktion. Ud fra gennemsnittet, viser det sig at størstedelen score lavt og dermed har en 

let/mild nedsat kognitive evne. I figur 4.1 ses et søjlediagram med point fordelt over alle 15 

testpersoner.  

 

Figur 4.1:  Antal scoret point i Montreal Cognitive Assessment fordelt over alle 15 testpersoner. 

 

Testpersoner som har scoret mellem 26-30 point anses for at have en normal kognitiv funktion. 9 

testpersoner scorede inden for normalområdet og dermed anses for at have en normal kognitiv 

funktion, i forhold til scoringskriterier i MoCA. De resterende 6 testpersoner scorede mellem 21 og 

25 point og anses dermed for at have en mild/let nedsat kognitive funktion, i forhold til 

scoringskriterier i MoCA. 
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Figur 4.2: Graden af kognitiv funktion for hver testperson målt  i Montreal Cognitive Assessment. 

Figur 4.2 viser fordeling af alle 15 testpersoner, herunder 9 testpersoner som har en normal kognitiv 

funktion og de resterende 6 testpersoner har en mild/let nedsat kognitiv funktion, bestemt af MoCA 

scoringskriterier. 6 testpersoner består af testperson 3, 4, 9, 11, 13 og 15. For at få en nærmere 

beskrivelse af, hvorfor de har scoret mellem 21 og 25 point i MoCA gives en yderligere analyse.  

Da 6 testpersoner har scoret lavt, dvs. mellem 21 og 25 point i MoCA, er det interessant at 

undersøge og analysere, hvilke opgaver, der har været skyld i denne lave scoring. Derudover vil vi 

gerne undersøge om de opgaver, som de 6 testpersoner havde svært ved, om de gentager sig hos de 

nævnte 6 testpersoner. Der gives en gennemgang af testperson 3, 4, 9, 11, 13 og 15 MoCA scoring.  

Testperson 3 har ikke gennemført opgave 2, da kuben ikke blev kopieret korrekt (Bilag 11). I 

opgave 6 scorede testpersonen 5 point ud af 6 point, da testpersonen ikke var i stand til at gentage 

tallene i omvendt rækkefølge. I opgave 8, nævnte testpersonen 10 ord, som ikke er nok antal (11) 

ord  til at gennemføre opgaven. Dette medførte at testperson scorede 0 u af 1 point. Testperson 3 

har ligeledees scoret lavt i opgave 9, da testperson ikke var i stand til at vurdere ligheden mellem ur 

og lineal. I stedet for at sige ”måleinstrument” sagde testperson”præcis”, hvilket tælles for ukorrekt 

svar. Dette medførte at testperson scoret 1 ud af 2 point. Desuden gennemeførte testperson 3 heller 

ikke opgave 10, da testperson ikke var i stand til at huske nogle af de tidligere nævnte ord i opgave 

5, dvs. testperson har scoret 0 ud af 5 point. Testperson 3 har dermed scoret lavt i opgave 2, 6, 8, 9, 

og 10, som har haft indflydelse på testpersons totale score, som er resulteret i 22 point.  

Testperson 4 gennemførte ikke opgave 1, da testperson ikke har tegnet en linje mellem bogstavet C 

og tallet 4. Derudover har testperson også tegnet en linje mellem bostavet c og b, hvilke tælles for 
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ukorrekt svar (Bilag 12). Dette har medført en score på 0 ud af 1 point. Testperson har yderligere 

ikke gennemført opgave 2, da testperson ikke har tegnet alle streger i kuben, hvilket tælles for 

ukorrekt (Bilag 13). Dette har medført en score på 0 ud af 1 point. Testperson 4 scoret lavt i opgave 

6, da testperson scoret 5 ud af 6 point. Testperson kunne ikke udføre seriel subtraktion. I opgave 8, 

nævnte testperson 7 ord, som ikke er nok antal (11) ord  til at gennemføre opgaven. Dette har 

medført en score på 0 ud af 1 point. Testpersonen har desuden scpret lavt i opgave 9, da testperson 

har scoret 1 ud af 2 point. Testperson kunne ikke vurdere ligheden mellem ur og lineal. I stedet for 

at sige ”måleinstrument”, sagde testperson”længde”, hvilket tælles for ukorrekt svar. Testperson har 

yderligere ikke gennemført opgave 10, da testperson ikke var i stand til at genkalde nogle ord fra 

opgave 5. Dette har medført en score på 0 ud af 5 point. Testperson 4 har dermed scoret lavt i 

opgave 1, 2, 6, 8, 9 og 10, som har haft indflydelse på testpersons totale score, som er resulteret i 21 

point.  

Testperson 9 har ikke gennemført opgave 1, da testperson ikke kunne tegne en linje mellem bogstav 

og tal i den korrekte rækkefølge, dvs. scoret 0 ud af 1 point (Bilag 14). Testpersonen har desuden 

scoret lavt i opgave 6, og scoret 3 ud af 6 point, da testperson ikke kunne gentage tallene i omvendt 

rækkefølge og heller ikke trække tallet 7 fra 100. Testperson har endvidere ikke gennemført opgave 

9, da testperson ikke kunne benævne, hvilken lighed der er mellem tog og cykel og heller ikke, 

hvilken lighed der er mellem ur og lineal. Dette har medført en score på 0 ud af 2 point. Testperson 

har scoret lavt i opgave 10, da testperson kunne huske 1 ord fra opgave 5, dette har medført en score 

på 1 ud af 5 point. Testperson 9 har dermed scoret lavt i opgave 1, 6, 9 og 10 som har haft 

indflydelse på testpersons totale score, som er resulteret i 21 point.  

Testperson 11 har scoret lavt i opgave 4, da testperson har sagt lama i stedet for kamel eller 

dromedar, dette har medført en score på 2 ud af 3 point. Testpersonen har også scoret lavt i opgave 

6, da testperson har scoret 5 ud af 6 point, da testpersonen ikke kunne sige tallen i omvendt 

rækkefølge. Testpersonen har scoret lavt i opgave 8, da testperson kun kunne sige 7 ord, dette har 

medført en score på 0 ud af 1 point. Testpersonen også scoret lavt i opgave 10 da testperson kun 

huskede 3 ud af 5 ord, dette har medført en score på 3 ud af 5 point.  Testperson 11 har dermed 

scoret lavt i opgave 4, 6, 8 og 10, som har haft indflydelse på testpersons totale score, som er 

resulteret i 25 point.  

Testperson 13 har ikke gennemført opgave 8 da testperson kun benævnte 7 ord, dette har medført en 

score på 0 ud af 1 point.  Testperson har desuden ikke gennemført opgave 10, da testperson ikke 
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kunne huske nogle ordene fra opgave 5, dette har medført en score på 0 ud af 5 point. Testperson 13 

har dermed ikke gennemført opgave 8 og 10, som har haft indflydelse på testpersons total score, 

som er resulteret i 25 point. 

Testperson 15 har ikke gennemført opgave 1, da testperson har overset bogstavet B og ikke tegnet 

en linje mellem 2 og B, og B og 3. Dette har medført en score på 0 ud af 1 point (Bilag 15). 

Testperson har desuden ikke gennemført  opgave 2, da testperson ikke har kopieret kuben korrekt 

og mangler en streg (Bilag 16). Dette har medført en score på 0 ud af 1 point. Derudover har 

testperson heller ikke gennemført opgave 8, da testperson kun benævnt 2 ord med bogstavet F, dette 

har medført en score på 0 ud af 1 point.  Testperson har endvidere ikke gennemført opgave 10, da 

testperson ikke kunne huske nogle af ordene af fra opgave 5, dette har medført en score på 0 ud af 5 

point. Testperson 15 har dermed scoret lavt opgave 1, 2, 8 og 10, som har haft indflydelse på 

testpersons total score, som er resutleret i 22 point.  

I opgave 1, 2, 6, 8, 9 og 10 fremgår der at mindst 3 testpersoner score lavt og resultere i at de ikke 

gennemføre opgaven korrekt. Forneden ses en fordeling af antal testpersoner fordelt over opgaver 

de har scoret lavest i ved MoCA testen.  

 

Figur 4.3: Antal testpersoner som har scoret lavt ved opgave 1 eksekutiv funktion, opgave 2 visuospatial konstruktion, opgave 
6 opmærksomhedsevne, opgave 8 ordmobiliseringsevne , opgave 9 abstraktion og opgave 10 episodisk hukommelse i Montreal 
Cognitive Assessment.  

Som der fremgår i figur 4.3 så har opgaverne 1, 2, 6, 8, 9 og 10 været mest udfordrende for de 6 

testpersoner, som også har scoret lavest i MoCA, altså mellem 21 og 25 point. På baggrund af 
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ovenstående kan der være tale om en sammenhæng mellem MoCA scoring under 26 og bestemte 

opgaver. Ved hver opgave har der været mellem 3 og 6 testpersoner, som, havde problemer med at 

gennemføre den. Disse 6 testpersoner er dem som har scoret mellem 21 og 25 point. Dette leder 

videre til en diskussion om det er en tilfældighed blandt disse testpersoner, eller om de ovenstående 

opgaver kan være skyld eller have indflydelse på de 6 testpersoners lave MoCA scoring.  

Der er i alt 3 testpersoner som scoret lavt i opgave 1, der er tale om testperson 4, 9 og 15. 

Testpersoner som har scoret lavt og klaret sig dårligt i denne opgave skyldes deres eksekutive 

funktion, herunder arbejdshukommelse. Testpersonerne havde svært ved at forbinde tal med 

bogstav, som muligvis kan skyldes deres nedsatte arbejdshukommelse. Dette vil blive diskuteret i 

næste kapitel, 5. Diskussion. I opgave 2 var der i alt 3 testpersoner som scoret lavt i opgaven. Dette 

kan muligvis skyldes testpersonernes nedsatte synsevne til at adskille linjerne i kuben og dermed 

ikke kunne kopiere figuren korrekt. Deres visuelle arbejdshukommelse kan muligvis være skyld i 

denne udfordring. Der er tale om testperson 3, 4 og 15.  

I opgave 6 var der i alt 4 testpersoner som scorede mellem 3 og 5 point. Testperson 3, 4, 9 og 11 

havde udfordring med at udføre opgave 6. Dette skyles deres regneevne, seriel subtraktion, som 

muligvis kan forklares udefra testpersonernes nedsatte arbejdshukommelse, herunder 

talspændevidde.  

I opgave 8 havde 5 testpersoner i alt scorede 0 point, dvs. de har ikke kunne nævne 11 ord som 

starter med bogstavet F i løbet af 60 sekunder. Testpersoner som scorede 0 point i denne opgave, 

kan muligvis forklares ude fra testpersonerens nedsatte ordmobiliseringsevnen. Denne scoring kan 

evt skyldes valg af bostavet F, som vil blive diskuteret i næste kapitel, 5 Diskussion. Der er tale om 

testperson 3, 4, 11, 13 og 15.   

Der i alt 3 testpersoner som scorede mellem 0 og 1 point i opgave 9, hvilket muligvis skyldes deres 

nedsatte abstraktions evne. Testperson 3, 4 og 9 har ikke kunne besvare hvilken lighed der var 

mellem de nævnte instrumenter.  

En fælles opgave som alle 6 testpersoner, altså testperson 3, 4, 9, 11, 13 og 15 gennemførte ikke 

opave 10. Testpersonerne scorede mellem 0 og 3 point i denne opgave. Dette betyder at den der har 

klarest sig bedst i blandt dem, har husket 3 ud af 5 ord. Dette kan muligvis forklares ude fra 

testpersonernes nedsatte hukommelsesevne som bliver udfordret i denne opave. Især 
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hukommelsesevne kan være nedsat hos ældre og derfor udfordres de markant i denne opgave. Dette 

vil yderligere blive diskuteret i næste kapitel, 5. Diskussion. 

Alle ovenstående fund er interessante at undersøge om testpersoner har været påvirket af deres 

alder, således at deres MoCA scoring har været påvirket af denne faktor. Dette undersøges nærmere 

i næste afsnit.  

 

4.1.2.1. Korrelation mellem Montreal Cognitive Assessment score og alder 

En yderligere faktor, som muligivs har indflydelse 

på MoCA scoring, er testpersonernes alder. Der kan 

være tale om en sammenhæng mellem alder og 

score. 9 testpersoner har scoret mellem 26 og 30 

point i MoCA, hvoraf de resterende 6 testpersoner 

har scoret mellem 21 og 25 point. I tabel 4.2 

fremgår alle 15 testpersoners MoCA scoring samt 

deres alder. Denne tabel bruges til overblik. Det er 

interessant at undersøge om der er en korrelation 

mellem testpersonernes score og deres alder.  

For at illustrere dette opstilles data systematisk i 

Excel og herefter laves et scatter plot, som viser 

fordeling af værdierne. Derefter tilføjes en 

tendenslinje og der vælges en lineær regression, for 

at bestemme korrelationskoefficienten, R2, men også 

for at se om der er en lineær sammenhæng. 

Korrelationskoefficienten, R2, fortæller om der er en 

sammenhæng mellem variablerne. Den første 

variabel bestemmes til at være MoCA score udtrykt i 

point og den anden variabel bestemmes til at være alder udtrykt i år, for hver testperson. Hvis R = 0, 

betyder det, at der ikke er nogen korrelation mellem variablerne. Hvis R = er positiv, dvs. større +1, 

så betyder det at når en variabel bliver større, så bliver den anden variabel også større. Hvis R = 

negativ, dvs. mindre -1, så betyder det at når en variabel bliver større så bliver den anden mindre, 

dette kaldes omvendt korrelation (Johnson & Christensen, 2014, kapitel 20).  

Testpersoner MoCA score Alder 

TP1 27 76 

TP2 27 59 

TP3 22 73 

TP4 21 75 

TP5 29 68 

TP6 30 58 

TP7 27 75 

TP8 29 69 

TP9 21 73 

TP10 27 74 

TP11 25 72 

TP12 27 59 

TP13 25 75 

TP14 29 62 

TP15 22 77 

Tabel 4.2:  Alle 15 testpersoners Montreal Cognitive  
Assessment score og deres alder. 



	   	   	  

	  

Side	  72	  af	  167	  

 

Figur 4.4: Korrelation mellem Montreal Cognitive Assessment målt i point og 15 testpersoners alder målt i år.  

Ovenstående scatter plot illustrere korrelation mellem MoCA score og alder. På x-aksen illustreres 

alderen for studiets testpersoner, som er mellem 58-77 år. På y-aksen illustreres MoCA score, som 

er mellem 0-30 point, da 30 er det maksimale antal point en testperson kan score. Punkterne på 

grafen repræsentere 15 testpersoners score i MoCA og deres alder. I dette tilfælde ses en R2 = 0,35, 

hvilket betyder at der ikke er en nogen korrelation mellem testpersoners score og deres alder. 

Variablerne MoCA score og alder er uafhængige af hinanden, og i dette studie ses der ingen 

sammenhæng mellem MoCA score og alder.  

 

4.1.3. Reading Span Test  
15 testpersoner har fået testet deres arbejdshukommelse med Reading Span Test, RST, som består af 

1 træningstest og 12 test, som starter med 3 sætninger pr. sekvens og slutter med 6 sætninger pr. 

sekvens. For at danne os et overblik over det indsamlede data, anvendes en deskriptiv statistisk 

metode. Data opstilles systematisk i Excel for at illustrere alle værdier i tabelform. Derefter 

beregnes middelværdierne. Endvidere illustreres dataene via en grafisk præsentation, her anvendes 

et søjlediagram. Resultaterne samles for alle 15 testpersoner, hvorefter en tabeloversigt blev 

udarbejdet på Excel. I tabel 4.3 fremgår testperson nummer, antal fejl (J/N), maximalt ord i en 

sekvens, total antal korrekte ord og korrekte ord angivet i procent.  

R²	  =	  0,35	  
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 Antal fejl 
(J/N) 

Maximalt ord i en 
sekvens 

Total antal 

korrekte ord 

Procent 
korrekt 

TP1 0 2 13 24% 

TP2 1 4 28 52% 

TP3 0 3 18 33% 

TP4 0 1 12 22% 

TP5 4 3 20 37% 

TP6 1 3 14 26% 

TP7 0 4 22 41% 

TP8 0 4 24 44% 

TP9 0 3 14 26% 

TP10 1 3 17 31% 

TP11 2 3 15 28% 

TP12 1 3 19 35% 

TP13 1 3 21 39% 

TP14 0 3 18 33% 

TP15 8 3 18 33% 

Tabel 4.3: Tabeloversigt over antal fejl (J/N), maximalt ord i en sekvens, total antal korrekte ord og antal korrekte ord i 
procent for alle 15 testpersoner. Reading Span score udtrykkes i total antal korrekt ord for alle 15 testpersoner.  

Som beskrevet i afsnittet 2.2.3. Reading Span Test, så foregår testen på en computerskærm. 

Testpersonen bliver præsenteret for sætninger, som de skal læse højt og angive forståelse af 

sætningen. Testen består af 54 sætninger som enten giver mening eller ej.  

Ovenstående tabel viser restultaterne af alle 15 testpersoner. Først angives antal ja/nej fejl som er 

mellem 1-8 fejl.  7 ud af 15 testpersoner havde ingen fejl i denne opgave, dvs. de svarede rigtigt på 

alle 54 sætninger. Dette betyder at de har forstået stæningen og svarede på om sætningen giver 

mening eller ej. 8 ud af 15 testpersoner scorede mellem 1-8 fejl, hvilket betyder at det var 

udfordrende for dem at svare på om sætningen gav meningen eller ej. Der var enkelte tilfælder hvor 

testpersoner glemte at svare på om sætningen gav mening eller ej. Dette tælles også som en fejl. 

Middelværdien resultere i 1,26 fejl, hvilket betyder at de fleste af de 15 testpersoner var i stand til at 

forstå sætningnerne. 

Som nævnt i afsnittet 2.2.3. Reading Span Test,  så stiger antallet af sætninger gradvis. RST består 
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af  12 test., også kaldet 12 sekvenser. De første tre sekvenser består af  tre sætninger, de næste tre 

sekvenser består af fire sætninger, de næste tre sekvenser består af fem sætninger og de sidste tre 

skevenser består af seks sætninger. Testpersonerne var i stand til at gentage 1-4 ord i en sekvens. 

Middelværdien resulterer i 3 sætninger pr. sekvens.  

Total antal korrekte ord angiver om testpersonen var i stand til at gentage første eller sidste ord 

korrekt. Antallet af korrekte ord er mellem 12-28 for studiets 15 testpersoner. Middelværdien 

resultere i 18,2 korrekt gentaget for studiets 15 testpersoner. Testen er ikke normeret, dog score 

testpersoner oftest mellem 16 og 26 ord på Eriksholm Research Centre (Petersen et al., 2016).  

Dette betyder at et gennemsnit på 18,2 ord ligger inden for det samme antal scoret ord, som andre 

undersøgelser på Eriksholm Research Centre er kommet frem til.  

For at beregne RST score, tælles total antal korrekt ord, som er blevet gentaget enten som det første 

eller sidste ord i sætningerne. Antallet af korrekte ord divideres med sætningsantal (54) og ganges 

med 100 for at udregne procenten.  

 

Figur 4.5: Søjlediagram over Reading Span Test score i antal korrekt ord for alle 15 testpersoner.  

Figur 4.5 viser total antal korrekt ord for alle 15 testpersoner. 10 testpersoner har scoret mellem 17 

og 28 ord, hvoraf 5 testpersoner har scoret mellem 12 og 15 ord. Dette betyder at 5 testpersoner har 

en lavere span end de resterende 10 testpersoner i gruppen. Testperson 1, 4, 6, 9 og 11 har scoret 

mellem 12 og 15 ord som vuderes for at være under middel. Figur 4.6 viser fordeling af score 

blandt studiets 15 testpersoner, som  inddeles i under 16 ord, mellem 16-26 ord og over 26 over. 
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Figur 4.6: Fordeling af Reading Span Test score blandt studiets 15 testpersoner udtrykt i antal korrekt ord.  

Det interessante er at undersøge hvorvidt disse ovenstående testpersoner også har scoret lavt i 

MoCA for yderligere at diskutere om der er en sammenhæng. Dette analyseres senere i afsnittet 

4.1.4 Korrelation mellem Montreal Cognitive Assessment og Reading Span Test. 

 

4.1.3.1. Korrelation mellem første og sidste ord i Reading Span Test  

Enkelte testpersoner nævnte at de fandt det mere udfordrende at huske sidste ord end første ord, pr. 

sekvens og der var i alt 12 sekvenser. På baggrund af denne observation vil vi undersøge, om 

testpersoner har klaret sig bedre når de skal huske første ord eller sidste ord pr. sekvens. Dette kan 

bedre beskrive, hvordan testpersonernes arbejdshukommelse bearbejder og processere information. 

Resultaterne kan vise om der er en stor forskel i blandt testpersonerne eller om de er ligeligt fordelt.  

Dette illustreres ved at indtaste antal maximalt gentaget ord i en sekvens også kaldet test for hver 

testperson. 12 tests (sekvenser) opdeles i enten første ord eller sidste ord, for at danne os et overblik 

over antallet af maximalt gentaget ord for testperson (Bilag 5). Derefter laver vi en tabel med alle 

testpersoner, maximalt gentaget ord i hver test, (12 sekvenser) for så dernæst at udregne 

gennemsnittet for hver sekvens. Dette vil til slut give os et gennemsnit af hver test som ydeerligere 

opdeles i 6 test, hvor første ord skal gentages og 6 test hvor sidste ord skal gentages, dette fremgår i 

nedenstående tabel 4.4. Dette vil til slut resultere i at vi kan se om der er forskel på om flere 

testpersoner bedre kan huske første eller sidste ord.  
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Første ord    Sidste ord  

Test 1 2,40 Test 2 0,93 

Test 3 1,93 Test 4 0,93 

Test 6 1,46 Test 5 0,8 

Test 7 1,20 Test 8 2,06 

Test 9 2,06 Test 10 1,13 

Test 12 2,26 Test 11 1,66 

Middelværdi 1,88 Middelværdi 1,25 

p-værdi 0,04 p-værdi 0,04 

Tabel 4.4: Middelværdi af første ord og sidste ord gentaget i Reading Span Test samt p-værdi beregnet for 15 testpersoner.  

Ud fra tabel 4.4 kan man se at alle 15 testpersoner fandt det nemmere at gentage første ord end 

sidste ord, dog kan vi ikke se om der er en signifikant forskel og derfor anvendes en uparret t-test 

for at undersøge dette. En beregnet p <0,04 hvilket betyder at der er en signifikant forskel mellem 

første ord og sidste ord. Dette danner belæg for vores observation. En uparret t-test viser at disse to 

værdier er signifikante forskellige fra hinanden, da værdien er under 0,05. Dette betyder at fleste 

testpersoner i vores studie fandt det lettere at huske og gentage det første ord i RST og klaret sig 

bedre. Testpersonerne har gentaget flere ord når de blev spurgt om at gentage første ord, end det 

sidste ord. Denne observation kan sige noget om testpersonernes arbejdshukommelsesevne og 

hvordan de bearbejder information. Dette kan evt. lede os videre til at diskutere hvorvidt denne 

bearbejdningsevne af ord, kan have indflydelse på deres præstation i Hearing In Noise Test og om 

hvorvidt en læringseffekt kan være bedre eller ringere på baggrund af denne 

arbejdshukommelsesevne. Dette vil yderligere diskuteres i  næste kapitel, 5 Diskussion.  

 

4.1.3.2. Korrelation mellem Reading Span Test score og alder 

5 testpersoner har scoret mellem 12 og 15 point i RST, hvoraf de resterende 10 testpersoner har 

scoret mellem 17 og 28 point. Det er interessant at undersøge om der er en sammenhæng mellem 

testpersonernes score og deres alder. For at illustrere dette opstilles data systematisk i Excel og 

herefter laves et scatter plot, som viser fordeling af værdierne. Derefter tilføjes en tendenslinje og 

der vælges en lineær regression, for at undersøge om der er en lineær sammenhæng og for at 

bestemme korrelationskoefficienten, R2. 
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Figur 4.7:  Scatter plot, som viser korrelation mellem Reading Span Test score i ord og testpersonernes alder for alle 15 
testpersoner. 

Figur 4.7 illusterer korrelationen mellem RST score og alder. På x-aksen illusteres alderen for 

studiets testpersoner, som er mellem 58-77 år. På y-aksen illusterers RST score som er fra 0-54. 

Punkterne på grafen repræsentere 15 testpersoners score i RST og deres alder. I dette tilfælde ses en 

R2=0,09, dette betyder at der ikke er korrelation mellem RST score og testpersonernes alder. Dette 

betyder at variablerne: RST score og alder er uafhængige af hinanden. Dette fund er i strid med 

studiet af Petersen et al., 2016, som tidligere redegjort for i afsnitet 2.2.3. Reading Span Test, som 

har påvist en korrelation mellem RST score og alder. Hvorfor vi i vores studie ikke så en 

sammenhæng mellem RST score og alder, kommer vi ind på i næste kapitel, 5. Diskussion. 

 

4.1.4. Korrelation mellem Montreal Cognitive Assessment og Reading Span Test 
Som tidligere undersøgt, var der ikke nogen direkte korrelation mellem MoCA score og alder. Der 

er ligeledes heller ingen korrelation mellem RST score og alder. Dog vil vi gerne undersøge om der 

ses en korrelation mellem MoCA score og RST score. Dette undersøges ved at kigge på om disse to 

variabler er afhængige eller uafhængige af hinanden. Dette gøres ved at indtaste alle 15 

testpersoners MoCA score og RST score i en tabel. Derefter illustreres værdierne på en scatter plot, 

hvor der tilføjes en tendenslinje vha. lineær regression samt en R2 værdi.  
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Figur 4.8:  Scatter plot som viser korrelation mellem Montreal Cognitive Assessment score og Reading Span Test  
score for  alle 15 testpersoner. 

Figur 4.8 repræsentere alle 15 testpersoners MoCA score og RST score. Ovenstående scatter plot 

illusterer korrelationen mellem RST score og alder. På x-aksen illusteres alderen MoCA score i 

point og på y-aksen illusterers RST score i antal korrekt gentaget ord. I dette tilfælde ses en 

R2=0,14, som betyder at der ikke er korrelation mellem MoCA score og RST score. Dette tyder på 

at variablerne: MoCA score og RST score er uafhængige af hinanden. Dette betyder at selvom en 

testperson score lavt i MoCA, så har det ikke nogen betydning for deres RST score. Således kan en 

testperson godt score højt i RST og lavt i MoCA.  

Dog er det interessant at undersøge om testperson 3, 4, 9, 11, 13 og 15 som er i gruppen med let 

nedsat kognitiv evne også har scoret lavt i RST. Vi har tidligere analyseret at testperson 1, 3, 6, 9 og 

11 har scoret lavt i RST og derfor undersøges om disse testpersoner også scorer lavt i MoCA. 

Testperson 3, 9 og 11 har både scoret lavt i MoCA og RST, hvilket ses i ovenstående resultater. 

Dette siger noget om hvordan disse testpersoner har klaret sig i de ovenstående kognitive tests. Vi 

kan yderligere undersøge om denne lave kognitive funktion har indflydelse på deres 

talegenkendelsestærskel i Hearing In Noise Test. Dette belyses afslutningsvis i afsnittet om 

korrelation mellem kognitiv tests og Hearing In Noise Test.  
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4.2. Hearing In Noise Test 
Dette afsnit indeholder analyse af Hearing In Noise Test, herunder hvilke forventninger vi havde til 

indsamlingen af data for både besøg 1 og besøg 2. Dernæst opdeles analysen af data i besøg 1 og 

besøg 2. I begge afsnit fremgår der tabeloversigt af resultater for besøg 1 og besøg 2, hvori der er 

beregnet middelværdier, standardafvigelser og t-test. Ydereligere er der foretaget variansanalyse, 

ANOVA, med både et Nested og et Crossed design. Afslutningsvis analysere korrelation mellem de 

kognitive tests og Hearing In Noise Test. 

 

4.2.1. Den forventede læringseffekt ved Hearing In Noise Test 
I den originale Hearing In Noise Test er det blevet fremhævet, at læringseffekten kan opstå, når 

sætningerne genbruges. Læringseffekten kan opstå, når testmaterialet indeholder få lister og korte 

sætninger, som medføre genbrug af ord (Nilsson et al., 1994). Tidligere studier har allerede påvist 

en læringseffekt ved Hearing In Noise Test ved 50% forståelighedsniveau (Vaillancourt et al., 2005; 

Hällgren et al., 2006; Nielsen og Dau, 2011; Simonsen, 2016). Dog er dette ikke blevet påvist ved 

80% forståelighedsniveau og derfor vil dette studie undersøge om, der vil være en større 

læringseffekt ved 80% forståelighedsniveau end ved 50% forståelighedsniveau. Hvad betyder det 

for anvendelsen af den danske Hearing In Noise Test i fremtiden ved audiologisk udredning og 

forskning ved måling af talegenkendelse i støj, SRTN. 

Vi vil yderligere undersøge om gentagelser af lister øger læringseffekten ved 50% 

forståelighedsniveau og ved 80% forståelighedsniveau. Dette giver en opdeling af antal gentagelser 

for hver liste, enten 1 gentagelse eller 2 gentagelser ved 50% (F) forståelighedsniveau og 80% (E) 

forståelighedsniveau ved hvert besøg.  

Alle 15 testpersoner præsenteres for 2 lister, gentaget 1 gang ved 50% forståelighedsniveau, ved 

hvert besøg. Denne liste svarer til F1 (F = 50% forståelighedsniveau, 1 = antal gentagelser). Alle 15 

testpersoner præsenteres for 2 lister, gentaget 1 gang ved 80% forståelighedsniveau, ved hvert 

besøg. Denne liste svare til E1 (E = 80% forståelighedsniveau, 1 = antal gentagelser).  Alle 15 

testpersoner præsenteres for 2 lister, gentaget 2 gange ved 50% forståelighedsniveau, ved hvert 

besøg. Denne liste svare til F2 (F = 50% forståelighedsniveau, 2 = antal gentagelser).  Alle 15 

testpersoner præsenteres for 2 testlister, gentaget 2 gange ved 80% forståelighedsniveau, ved hvert 

besøg. Denne testliste svarer til E2 (E = 80% forståelighedsniveau, 2 = antal gentagelser).   
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Graden af effekter af læring udtrykkes i: 0 og +. Effekten 0 indikerer ingen læringseffekt. Effekten 

+ indikerer en lille læringseffekt. Effekten ++ indikerer en stor læringseffekt. Dette fremgår i tabel 

4.5  

 % korrekte sætninger 

Liste x Gentagelser 50% (F) 80% (E) 

2x1 hvert besøg F1                               0 E1                            + 

2x2 hvert besøg F2                               + E2                            ++ 

Tabel 4.5: Graden af effekter af læring ved testlisterne F1, E1, F2 og E2 udtrykkes i 0, +, ++.  

Ud fra disse kombinationer af forståelighedsniveau og antal gentagelser for hver liste, forventes der 

følgende effekter af læring: F1 forventes at have ingen læringseffekt, da 2 lister gentages 1 gang 

ved 50% forståelighedsniveau ved hvert besøg. F2 forventes at have en lille læringseffekt, da 2 

lister gentages 2 gange ved 50% forståelighedsniveau ved hvert besøg. E1 forventes at have en lille 

læringseffekt, da 2 lister gentages 1 gang ved 80% forståelighedsniveau ved hvert besøg. E2 

forventes at have en stor læringseffekt, da 2 lister gentages 2 gange ved 80% forståelighedsniveau 

ved hvert besøg. Selvom E1 og F2 indikerer at der vil være en lille læringseffekt, så forventer vi at 

E1 vil have en lidt større læringseffekt end F2. Dette skyldes at SNR vil være højere, da talesignalet 

er højere end støjen ved E1 end F2, da E1 listerne præsenteres ved 80% forståelighedsniveau og F2 

listerne præsenteres ved 50% forståelighedsniveau. På grund af det højere SNR så vil testpersonen 

være i stand til at forstå og gentage flere sætninger. E2 indikerer den største læringseffekt da 2 lister 

gentages 2 gange ved 80% forståelighedsniveau og testperson kan høre mere da talesignalet er 

højere, og listerne er blevet gentaget flere gange.   

På figur 4.9 ses en grafisk illustration af læringseffekten mellem besøgende. På x-aksen ses besøg 1 

og besøg 2. 
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Tabel 4.9: De forventede læringseffekter for besøg 1 og besøg 2 for F1, E1, F2 og E2. 

 

4.2.1.1. Den forventede læringseffekt for besøg 1 

Der skelnes mellem en practice effect og memory effect, som tilsammen udgør læringseffekten. 

Practice effect associeres med, at man forbedrer sin evne til at præstere ved at genkende og gentage 

sætninger, hvilket resulterer i, at man bliver mere bekendt med både testen og sætningerne. Memory 

effect associeres med, at man forbedrer sin evne til at præstere, fordi man husker sætninger, man 

tidligere er blevet præsenteret for, dvs. læring. På besøg 1 vil der opstå en practice effect da der sker 

en procedural læring af Hearing In Noise Test proceduren, hvilket ikke kan undgås. Dette skyldes, 

at en testperson bliver bekendt med testens procedure og rutinen, som medføre til en practice effect. 

Studiet af Simonsen, 2016, har påvist at practice effecten ikke er signifikant, hvilket er derfor at vi i 

dette studiet kun tager udgangspunkt i læringseffekt, altså memory effect. Derudover kan der være 

mistanke om en lille memory effect, dette skyldes at nogle lister gentages flere gange.   

 

4.2.1.2. Den forventede læringseffekt for besøg 2 

Som nævnt i ovenstående afsnit så udgør practice effect og memory en læringseffekt. Da practice 

effect ikke er signifikant, fokuseres der kun på læringseffekten. Der forventes en memory effect, da 

de samme lister fra besøg 1 gentages på besøg 2. Effekten forventes at være størst ved E2, da 

listerne er præsenteret ved et højt forståelighedsniveau og flere antal gentagelse af lister. F2 og E1 

Besøg	  1	   Besøg	  2	  
Besøg 

Den forventede indlæringseffekt 

F1 

E1 

F2 

E2 
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kan også have en memory effect, da listerne i F2 er blevet gentaget flere gange og lister ved E1 er 

gentaget ved et højere forståelighedsniveau. Disse effekter udgør at der ved E2 vil opstå den største 

læringseffekt og ved F2 og E1 kan man have mistanke om en lille læringseffekt. Der forventes 

ingen læringseffekt  ved F1. Læringseffekt kan undgås, hvis man ikke genbruger de samme 

sætninger for en given testperson. Dette skyldes, at en testperson vil blive bekendt med sætningerne 

og huske dem.  

 

Disse ovenstående forventninger gælder for studiets 15 testpersoner, som er en blandet gruppe af 

normalthørende og hørehæmmede. Selvom Hearing In Noise Test anvendes til vurdering af hørelse 

i støj for høreapparatbrugere, ser dette studie bort fra graden af høretab for testpersonerne, da 

hørelsen er underordnet. Dette skyldes at studiet tager udgangspunkt i om der sker en større 

læringseffekt ved 80% forståelighedsniveau end ved 50% forståelighedsniveau, for derefter at 

vurdere anvendelsen af Hearing In Noise Test materialet ved et højere forståelighedsniveau. 

 

4.2.2. Databehandling for besøg 1 
I dette afsnit analyseres læringseffekten ved 1 gentagelsesliste ved 50% og 80% 

forståelighedsniveau på baggrund af det indsamlede data. Herefter analyseres læringseffekten ved 

2 gentagelseslister ved blandet forståelighedsniveau, som er de fejlagtige lister der forekom på 

besøg 1. 

 

4.2.2.1. En gentagelsesliste ved 50% og 80% forståelighedsniveau  

I dette afsnit tages der udgangspunkt i 1 gentagelsesliste ved besøg 1. Vores forventning er at der 

ved 1 gentagelsesliste vil ske en lille læringseffekt ved E1. Denne indlæringseffekt kan undersøges 

ved at opstille alle vores indsamlede data over besøg 1 for alle 15 testpersoner. Dataene udtrykkes i 

SRT værdier målt i dB for alle 15 testpersoner. 1 gentagelseslisterne for alle 15 testpersoner 

opstilles systematisk i Excel for at senere analysere om der er sket en læringseffekt.  

Dette gøres ved at undersøge middelværdien af alle 15 testpersoners SRT værdi målt i dB for 1 

gentagelseslister ved 50% forståelighedsniveau, som udregnes på Excel. Ligeledes gøres det samme 

for alle 15 testpersoners SRT værdi målt i dB for 1 gentagelseslister ved 80% forståelighedsniveau.  
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I tabel 4.6 fremgår alle 15 testpersoners middelværdi af 1 gentagelsesliste ved 50% 

forståelighedsniveau (F1) og middelværdi af 1 gentagelsesliste ved 80% forståelighedsniveau (E1) 

på besøg 1. Ud over middelværdien ses også en standardafvigelse og p-værdi beregnet, som vi vil 

anvende senere i analysen.  

Besøg 1 - 1 gentagelsesliste 50% forståelighedsniveau 80% forståelighedsniveau 

TP1 0,75 4,56 

TP2 -3,93 -0,44 

TP3 -2,31 -0,89 

TP4 -1,43 1,48 

TP5 0,07 1,13 

TP6 -4,70 -2,19 

TP7 0,40 2,92 

TP8 -3,08 -0,45 

TP9 1,11 5,53 

TP10 1,24 3,91 

TP 11 5,6 15,34 

TP12 0,89 3,74 

TP13 -2,49 -0,75 

TP14 -4,66 -1,85 

TP15 -0,09 1,95 

Middelværdi -0,84 2,26 

Standardafvigelse 2,77 4,35 

p-værdi 0,00 0,00 

Tabel 4.6: Testperson 1-15 middelværdi af SRT (dB) ved 1 gentagelsesliste målt ved 50% og 80% forståelighedsniveau på 
besøg 1. En sammenlagt middelværdi for alle 15 testpersoners SRT (dB) målt ved 50% og 80% forståelighedsniveau. 
Standardafvigelse samt p-værdi beregnet for alle 15 testpersoners SRT (dB).  

Middelværdien af SRT for alle 15 testpersoner ved 1 gentagelsesliste ved 50% forståelighedsniveau 

(F1) er beregnet til -0,84 dB. Middelværdien af SRT for alle 15 testpersoner ved 1 gentagelsesliste 

ved 80% forståelighedsniveau (E1) er beregnet til 2,26 dB. Der ses en tydelig forskel mellem SRT 

værdien, hvilket var forventet. SRT værdien ved 80% forståelighedsniveau er større end SRT 

værdien ved 50% forståelighedsniveau, da talesignalet er tydeligere, idet testperson skal genkende 

80% korrekt af sætningerne.  



	   	   	  

	  

Side	  84	  af	  167	  

I tabel 4.6 fremgår ligeledes standardafvigelsen for alle 15 testpersoner ved 50% og 80% 

forståelighedsniveauer af 1 gentagelsesliste ved besøg 1. Standardafvigelsen for 50% 

forståelighedsniveau ligger på 2,77, hvilket er lavt og dermed er dataene ensartet og ligger tættere 

på hinanden. Standardafvigelsen for 80% forståelighedsniveau ligger på 4,35, hvilket er lavt men 

dobbelt så højt som for 50% forståelighedsniveau og dermed er dataene ensartet og ligger tættere på 

hinanden. En parret two-tailed t-test er blevet udført for ovenstående værdier som viser at 50% og 

80% forståelighedsniveauerne er signifikante forskellige fra hinanden da p < 0,00. Dette fortæller 

os at der en forskel i at præsentere 1 gentagelseslister ved 50% forståelighedsniveau og 1 

gentagelseslister ved 80% forståelighedsniveau. Denne forskel indikerer at testpersoner har lettere 

ved at gentage sætninger ved 80% forståelighedsniveau end ved 50% forståelighedsniveau, hvilket 

kan medføre til en højere læringseffekt ved 80% forståelighedsniveau. Dog er denne antagelse 

baseret på ovenstående t-test og der er dermed behov for at lave en yderlige variansanalyse af en 

forskningsingeniør. Dette ses senere i dette kapitel.  

Figur 4.10 viser en grafisk illustration af følgende værdier. 

 

 

Figur 4.10: Middelværdien af SRT for 50% (F1) og 80% (E1) forståelighedsniveau er angivet med standardafvigelser for alle 
15 testpersoner på besøg 1. 

Det er interessant at undersøge om testpersoner forbedres på besøg 2 ved 1 gentagelseslisterne, for 

således at kunne vurdere om der er sket en læringseffekt, og derudover vurdere om der er sket en 

større læringseffekt ved 80% forståelighedsniveau end 50% forståelighedsniveau. Dette gøres ved 

at undersøge middelværdien af alle 15 testpersoners SRT værdi for 1 gentagelseslister ved 50% 

forståelighedsniveau og ligeledes gøres det samme for 15 testpersoners SRT værdi for 1 
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gentagelseslister ved 80% forståelighedsniveau på besøg 2. En lavere SRT værdi på besøg 2 

indikerer en læringseffekt hvilket analyseres senere i dette kapitel.  

 

4.2.2.2. To gentagelseslister ved blandet forståelighedsniveau  

Som tidligere beskrevet i afsnittet 3.4.2 besøg 1 i kapitel 3 Metode, blev listerne præsenteret ved 

blandet forståelighedsniveau på besøg 1, hvilket ikke var planlagt. Dette resulterede i at 8 

testpersoner fik kombinationen: FEA+EFB. Denne kombination betyder at 8 testpersoner ved blok A 

blev præsenteret for 4 testlister ved 50% forståelighedsniveau og ved blok B blev de præsenteret for 

de samme 4 testlister ved 80% forståelighedsniveau. Dette medføre 2 gentagelser ved blandet 

forståelighedsniveau. De resterende 7 testpersoner fik kombinationen: EFA+FEB. Denne 

kombination betyder at de 7 testpersoner ved blok A bliver præsenteret for 4 testlister ved 80% 

forståelighedsniveau og ved blok B bliver de præsenteret for de samme 4 testlister ved 50% 

forståelighedsniveau. Dette medføre 2 gentagelser ved blandet forståelighedsniveau.  

Det er interessant at undersøge om 8 testpersoner med kombinationen FEA+EFB klare sig anderledes 

fra de 7 testpersoner med kombinationen EFA+FEB. Dette undersøges fordi at der en forventning 

om at, hvis en testliste præsenteres ved 80% forståelighedsniveau ved blok A, så vil testpersonen 

ved blok B klare sig bedre, da de har fået præsenteret testlisten ved et højere SNR. Dette gøres ved 

at kigge på differencen mellem blok A og blok B for alle 8 testpersoner, som fik FEA+EFB og 

derefter beregne middelværdien, for at finde gennemsnittet af differencen for 8 testpersoner. Dette 

gøres ligeledes for de resterende 7 testpersoner med kombination EFA+FEB, for så dernæst 

sammenligne differencen mellem begge grupper og vurdere, hvilken gruppe der har størst 

difference. Gruppen med størst difference kan tyde på at have større læringseffekt da deres værdier 

er højere. Derefter anvendes en t-test for at analysere om variansen af disse to grupper er anderledes 

fra hinanden eller at gruppernes kombinationer er identiske. Dette kan fortælle os om der er forskel 

på kombinationerne, og om det har betydning for læringseffekten at starte med 50% 

forståelighedsniveau end 80% forståelighedsniveau og derudover om disse fejlagtige lister har 

påvirket forsøget. 

Dataene for 8 testpersoner opstilles systematisk i Excel, for så dernæst at beregne difference og 

middelværdien. Dette fremgår i tabel 4.7, hvor middelværdien beregnes til 2,70. Dette betyder at 8 

testpersoner (Gruppe 1) SRT i gennemsnittet ændre sig 2,7. Disse værdier fremgår i tabel 4.7 for 8 

testpersoner med kombinationen FEA+EFB. 
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TP (Gruppe 1) FEA + EFB  TP (Gruppe 2) EFA + FEB 

1 2,82  2 3,06 

3 2,00  4 4,01 

5 1,34  6 3,42 

7 3,23  8 5,30 

9 3,28  10 3,45 

11 4,94  12 4,54 

13 1,96  14 2,92 

15 2,05    

Middelværdi 2,70  Middelværdi 3,81 

p-værdi 0,05  p-værdi 0,05 

Tabel 4.7: Gennemsnittet af differencen i SRT (dB) mellem kombinationen FEA+EFB og EFA+FEB samt p-værdi beregnet  

Dataene for 7 testpersoner opstilles systematisk i Excel, for så dernæst at beregne difference og 

middelværdien. Dette fremgår i tabel 4.7, hvor middelværdien beregnes til 3,81. Dette betyder at 7 

testpersoner (Gruppe 2) SRT i gennemsnittet ændre sig 3,81. Disse værdier fremgår i tabel 4.7 for 7 

testpersoner med kombinationen EFA+FEB. Da fordelingen ikke er normal over de to grupper, idet 8 

testpersoner fremgår i gruppe 1 og 7 testpersoner fremgår i gruppe 2 anvendes en uparret two-tailed 

t-test. En uparret two-tailed t-test er blevet udført for ovenstående værdier, som giver p> 0,05 der 

viser at grupperne lige akkurat ikke er signifikante forskellige fra hinanden. Dette betyder at der 

ikke er en signifikant forskel mellem hvilket forståelighedsniveau, en liste bliver præsenteret ved 

for en testperson. Dette medfører at disse lister er identiske med F2 og E2 og er dermed ikke 

fejlagtige lister. Dog er dette kun en antagelse og der er behov for en yderligere variansanalyse for 

at understøtte vores antagelse samt argument. Dette ses senere i analysen.   

 

4.2.3. Databehandling for besøg 2 
I dette afsnit analyseres læringseffekten ved 1 gentagelsesliste ved 50% og 80% 

forståelighedsniveau på baggrund af det indsamlede data. Herefter analyseres læringseffekten ved 

2 gentagelseslister ved 50% og 80% forståelighedsniveau.  
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4.2.3.1. En gentagelsesliste ved 50% og 80% forståelighedsniveau  

I dette afsnit tages der udgangspunkt i 1 gentagelseslister ved besøg 2. Vores forventning er at der 

ved 1 gentagelsesliste vil ske en læringseffekt. Denne læringseffekt kan undersøges ved at opstille 

alle vores indsamlede data over to besøg for alle 15 testpersoner. Dataene udtrykkes i SRT værdier 

målt i dB for alle 15 testpersoner. 1 gentagelseslisterne for alle 15 testpersoner opstilles systematisk 

i Excel for at senere vurdere om der er sket en læringseffekt. I tabel 4.8 fremgår alle 15 

testpersoners middelværdi af 1 gentagelsesliste ved 50% forståelighedsniveau (F1) og middelværdi 

af 1 gentagelsesliste ved 80% forståelighedsniveau (E1) på besøg 2. Ud over middelværdien ses 

også en standardafvigelse og p-værdi beregnet som vi vil anvende senere i analysen. 

Besøg 2 - 1 gentagelsesliste 50% forståelighedsniveau 80% forståelighedsniveau 

TP1 0,99 3,41 

TP2 -4,14 -1,31 

TP3 -4,49 -1,81 

TP4 -1,81 0,77 

TP5 -1,03 1,13 

TP6 -4,84 -2,44 

TP7 -0,56 1,86 

TP8 -3,90 -0,75 

TP9 -0,38 2,09 

TP10 0,75 3,27 

TP 11 5,60 7,17 

TP12 0,89 3,20 

TP13 -3,69 -2,02 

TP14 -5,53 -1,53 

TP15 0,37 0,47 

Middelværdi -1,45 0,90 

Standardafvigelse 3,01 2,67 

p-værdi 0,00 0,00 

Tabel 4.8: Testperson 1-15 middelværdi af SRT (dB) ved 1 gentagelsesliste målt ved 50% og 80% forståelighedsniveau på 
besøg 2. En sammenlagt middelværdi for alle 15 testpersoners SRT (dB) målt ved 50% og 80% forståelighedsniveau. 
Standardafvigelse samt p-værdi er beregnet for alle 15 testpersoners SRT (dB). 
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Middelværdien af SRT for alle 15 testpersoner ved 1 gentagelsesliste ved 50% forståelighedsniveau 

(F1) er beregnet til -1,45 dB. Middelværdien af SRT for alle 15 testpersoner ved 1 gentagelseslister 

ved 80% forståelighedsniveau (E1) er beregnet til 0,90 dB.  Der ses en tydelig forskel mellem SRT 

værdien i de to situationer, hvilket beskrevet tidligere.  

I tabel 4.8 fremgår middelværdier og standardafvigelser for alle 15 testpersoner ved 50% og 80% 

forståelighedsniveauer af 1 gentagelseslister ved besøg 2. Standardafvigelsen for 50% 

forståelighedsniveau ligger på 3,01, hvilket er lavt og dermed er dataene ensartet og ligger tættere 

på hinanden. Standardafvigelsen for 80% forståelighedsniveau ligger på 2,67, hvilket er lavt og 

dermed er dataene ensartet og ligger tættere på hinanden. Figur 4.11 viser en grafisk illustration af 

følgende værdier. 

 

Figur 4.11: Middelværdien af SRT for 50% (F1) og 80% (E1) forståelighedsniveau er angivet med standardafvigelser for alle 
15 testpersoner på besøg 2.  

En parret two-tailed t-test er blevet udført for ovenstående værdier som viser at 50% og 80% 

forståelighedsniveauerne er signifikante forskellige fra hinanden da p < 0,00. Dette fortæller os at 

der en forskel i at præsentere 1 gentagelsesliste ved 50% forståelighedsniveau og 1 gentagelsesliste 

ved 80% forståelighedsniveau. Denne forskel indikerer at testpersoner har lettere ved at gentage 

sætninger ved 80% forståelighedsniveau end ved 50% forståelighedsniveau, hvilket kan medføre til 

en højere læringseffekt ved 80% forståelighedsniveau. Dog er denne antagelse baseret på 

ovenstående t-test og der er dermed behov for at lave en yderlige variansanalyse. Dette ses senere i 

dette kapitel. 
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4.2.3.2. To gentagelseslister ved 50% og 80% forståelighedsniveau på besøg 2 

I dette afsnit tages der udgangspunkt i 2 gentagelseslister som blev udført på besøg 2. Vores 

forventning er at der ved 2 gentagelseslister vil ske en større læringseffekt end ved 1 

gentagelsesliste. Denne læringseffekt kan undersøges ved at opstille alle vores indsamlede data fra 

besøg 2 for alle 15 testpersoner. Dataene udtrykkes i SRT værdier målt i dB for alle 15 testpersoner. 

Det indsamlede data er kun fra besøg 2, da dette ikke blev udført på besøg 1. Dog blev der udført to 

gentagelseslister ved blandet forståelighedsniveau som er beskrevet i afsnit 4.2.2.2. To 

gentagelseslister ved blandet forståelighedsniveau på besøg 1. I tabel 4.9 fremgår alle 15 

testpersoners middelværdi af 2 gentagelseslister ved 50% forståelighedsniveau (F2) og middelværdi 

af 2 gentagelseslister ved 80% forståelighedsniveau (E2) på besøg 2. Ud over middelværdien ses 

også en standardafvigelse og t-test beregnet som vi vil anvende senere i analysen. 

 

Besøg 2 (2 gentagelseslister) 50% forståelighedsniveau 80% forståelighedsniveau 

TP1 0,32    0,75 

TP2 -5,04 -2,81 

TP3 -4,63 -1,70 

TP4 -2,37 -0,37 

TP5 -3,06 0,95 

TP6 -4,89 -2,36 

TP7 -0,77 2,83 

TP8 -4,54 -2,03 

TP9 -0,47 1,40 

TP10 0,14 3,26 

TP 11 4,76 7,64 

TP12 0,45 3,38 

TP13 -2,11 -1,57 

TP14 -5,30 -2,55 

TP15 -2,05 1,73 

Middelværdi -1,97 0,76 
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Standardafvigelse 2,78 3,04 

p-værdi 0,00 0,00 

Tabel 4.9: Testperson 1-15 middelværdi af SRT (dB) ved 2 gentagelseslister målt ved 50% og 80% forståelighedsniveau på 
besøg 2. En sammenlagt middelværdi for alle 15 testpersoners SRT (dB) målt ved 50% og 80% forståelighedsniveau. 
Standardafvigelse samt p-værdi er beregnet for alle 15 testpersoners SRT (dB). 

 

Middelværdien af SRT for alle 15 testpersoner ved 2 gentagelseslister ved 50% 

forståelighedsniveau (F2) er beregnet til -1,97 dB. Middelværdien af SRT for alle 15 testpersoner 

ved 2 gentagelseslister ved 80% forståelighedsniveau (E2) er beregnet til 0,76 dB. Der ses en 

tydelig forskel mellem SRT værdien, hvilket var forventet. SRT værdien ved 80% 

forståelighedsniveau er større end SRT værdien ved 50% forståelighedsniveau, da talesignalet er 

tydeligere, idet testperson skal genkende 80% af sætningerne. Standardafvigelsen beskriver hvor tæt 

resultatet for en gruppe ligger på gennemsnittet. Til dette følger følgende plots for alle 15 

testpersoner: 

 

Figur 4.12: Middelværdien af SRT for 50% (F2) og 80% (E2) forståelighedsniveau er angivet med standardafvigelser for alle 
15 testpersoner på besøg 2.   

 

I figur 4.12 fremgår middelværdier og standardafvigelsen for alle 15 testpersoner ved 50% og 80% 

forståelighedsniveauer af 2 gentagelseslister ved besøg 2. Standardafvigelsen for 50% 

forståelighedsniveau ligger på 2,78, hvilket er lavt og dermed er dataene ensartet og ligger tættere 

på hinanden. Standardafvigelsen for 80% forståelighedsniveau ligger på 3,04, hvilket er lavt og 

dermed er dataene ensartet og ligger tættere på hinanden.  
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En parret two-tailed t-test er blevet udført for ovenstående værdier som viser at 50% og 80% 

forståelighedsniveauerne er signifikante forskellige fra hinanden. Dette fortæller os at der en forskel 

i at præsentere 2 gentagelseslister ved 50% forståelighedsniveau og 2 gentagelseslister ved 80% 

forståelighedsniveau. Denne forskel indikerer at testpersoner har lettere ved at gentage sætninger 

ved 80% forståelighedsniveau end ved 50% forståelighedsniveau, hvilket kan medføre til en højere 

læringseffekt ved 80% forståelighedsniveau. Dog er denne antagelse baseret på ovenstående p-

værdi og der er dermed behov for at lave en yderlige variansanalyse. Dette ses senere i dette kapitel. 

 

4.2.4. Læringseffekten observeret ved Hearing In Noise Test   
I dette afsnit analyseres læringseffekten ved en gentagelsesliste over besøg samt læringseffekten 

over begge besøg for både F1, E1, F2 og E2. 

 

4.2.4.1. Læringseffekten af en gentagelsesliste over besøg  

Som tidligere beskrevet i afsnittet 4.2.1 Den forventede læringseffekt ved Hearing In Noise Test 

forventes F1 at ikke at have læringseffekt, da 2 lister gentages 1 gang ved 50% forståelighedsniveau 

ved hvert besøg. E1 forventes at have en lille læringseffekt, da 2 lister gentages 1 gang ved 80% 

forståelighedsniveau ved hvert besøg. E1 forventes at have en større læringseffekt end F1. For de 

indsamlede data for alle 15 testpersoner, følger nedenstående plots. 

 

Figur 4.13: Læringseffekten målt i SRT ændring fra besøg 1 til besøg 2 for F1 og E1. 
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Ovenstående graf viser læringseffekt over besøgene for både 50% forståelighedsniveau og 80% 

forståelighedsniveau for 1 gentagelseslisterne, F1 og E1. For at bestemme læringseffekten for F1 

anvendes alle 15 testpersoners middelværdi målt i SRT fra besøg 1 og 2 for F1 og E1, dette fremgår 

i tabel 4.6 og tabel 4.8. F1 viser en SRT ændring på 0,6 dB, hvorimod E1 viser en SRT ændring på 

1,3 dB. T-test beregnet for F1 og E1 fremgår i tabel 4.6 og tabel 4.8. og her ses at den er under 0,05, 

hvilket tyder på at der en signifikant forskel mellem F1 og E1 og derfor anvendes ANOVA for at 

undersøge forskellen. Der vil yderligere undersøges om forskellen skyldes forståelighedsniveauet 

samt antallet af gentagelser for en liste, eller om forskellen kun skyldes forståelighedsniveauet 

underordnet antallet af gentagelser for en liste.  

 

4.2.4.2. Læringseffekten for E1, F1, F2 og E2  

Som tidligere nævnt er følgende middelværdier af SRT målinger for alle 15 testpersoner beregnet 

for følgende F1, E1, F2 og E2, som opstilles systematisk i Excel og illustrere følgende plot.  

 

 

Figur 4.14: Læringseffekten målt i SRT ændring fra besøg 1 til besøg 2 for F1, E1. Derudover er F2 og E2 tilføjet for at 
undersøge hvordan værdier er i forhold til F1 og E1. 

 

Ovenstående graf viser læringseffekt over besøgene for både 50% forståelighedsniveau og 80% 

forståelighedsniveau for både 1 gentagelseslisterne, F1 og E1 på besøg 1 og besøg 2, samt 2 
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gentagelseslisterne på besøg 2, F2 og E2. De fejlagtige lister FE og EF er ikke medtaget i denne 

analyse over læringseffekten da de ikke er identiske med F2 og E2. Selvom vores p-værdi viser at 

der ikke er en signifikant forskel inddrages de fejlagtige lister ikke da der er behov for en yderligere 

ANOVA analyse.  

 

Der fremgår at F1 på besøg 1 er signifikant forskellig fra E1 og omvendt. På besøg 2 ses F1 at være 

signifikant forskellig fra E1 og E2 på besøg 2, men derimod ses en lille forskel mellem F1 og F2. 

Derudover fremgår E1 og E2 ikke at være signifikante forskellige fra hinanden og er 

tilnærmelsesvist ens. På besøg 2 fremgår E1 og E2 signifikant forskellige fra F1 og F2 på besøg 2. 

Ud fra ovenstående sammenligninger, fremgår der ingen signifikant forskel mellem antal 

gentagelser af lister, men en forskel i det præsenteret forståelighedsniveau. Altså at lister som 

præsenteres ved 80% forståelighedsniveau opnår større læringseffekt end ved 50% 

forståelighedsniveau. Dog er dette en antagelse vi har gjort os og der er derfor behov for en 

yderligere variansanalyse for at bekræfte eller afkræfte vores ovenstående konklusioner. Dette 

analyseres i næste afsnit.  

 

 

4.2.5. Variansanalyse, ANOVA  
Dette afsnit tager udgangspunkt i variansanalyse af studiets indsamlede data. På baggrund af t-test 

som blev udført for ovenstående data, er det relevant at foretage en yderligere analyse af dataene for 

alle 15 testpersoner. Dette skyldes at t-test viser at der er en signifikant forskel mellem de målte 

SRT værdier for lister ved 50% forståelighedsniveeau og lister ved 80% forståelighedsniveau. Der 

undersøges dermed om disse forskelle skyldes læringseffekt eller antallet af gentagelser. Dette 

afsnit tager udgangspunkt i ANOVA, som er blevet udført af Lars Bramsløw, forskningsingeniør på 

Erikholms Research Centre. Dog har vi selv udarbejdet alle nedenstående grafer tilhørende studiet.  

I tabel 4.10 fremgår alle data for testperson 1 på besøg 1 og i tabel 4.11 fremgår alle data for 

testperson 1 på besøg 2. Dette er et eksempel på, hvordan dataene er opstillet i Excel for at foretage 

en variansanalyse. Det samme er gjort for de resterende 14 testpersoner. Alle 15 testpersoners raw 

data fremgår i bilag 17. 
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Tabel 4.10: Alle data for testperson 1 fra besøg 1 

 

Tabel 4.11: Alle data for testperson 1 fra besøg 2 

Testperson 1 har på besøg 1 fået præsenteret 14 trials, hvor trial 3-14 er testlister, som fremgår i 

kolonne ”list”. I kolonne ”Code” fremgår koderne for listerne, som er tidligere beskrevet i kapitel 2 

Metode i afsnit 3.4 Procedure. I kolonnerne ”List type”, ”Level first” (adaptionspunkt) og ”Level 

second”, fremgår hvilket forståelighedsniveau listen er præsenteret ved, om det er en 50% 

forståelighedsniveau eller 80% forståelighedsniveau. Endvidere fremgår der i kolonne 

”NrReplicationsInVisit”, antallet af gentagelser for en liste i besøget, dvs. om listen bliver gentaget 

1 gang eller 2 gange i besøget. Dernæst fremgår der i kolonne ”NrReplicationsTotal” antallet af 

gentagelser for en liste for begge besøg i alt. Derudover fremgår der i kolonne ”Rep in visit”, 

hvilken præsentation det er af listen, om det er første præsentation af listen, dvs. ved blok A eller 

om det er anden præsentation af listen, dvs. ved blok B. ”Replication overall” er antal 

præsentationer for en liste. Dette tal indikerer om listen præsenteres 1., 2., 3. eller 4. gang i alt. 

Eksempelvis præsenteres testliste nr. 2, første gang ved besøg 1 blok A, anden gang ved besøg 1 

blok B, tredje gang ved besøg 2 blok A og fjerde gang ved besøg 2 blok B. I kolonne ”Result” 

fremgår SRT (dB) resultatet for en testliste for den pågældende testperson. Testperson 1 har i besøg 

1 trial 3-14 som svare til 12 SRT målinger og det samme gælder for besøg 2. Der er i alt indsamlede 

24 SRT målinger, som svare til 24 observationer for testperson 1. Dette gælder også for de 

resterende 14 testpersoner, som fremgår i bilag 17. Der er i alt blevet indsamlede 360 observationer 

i dette studie, hvilket svare til 360 SRT målinger for 15 testpersoner for besøg 1 og besøg 2. Da 

TSNo Visit Trial List Code List	  type Level	  first Level	  second NrReplicationsInVisitNrReplicationsTotalRep	  in	  visit Repl	  overall Result
TP1 1 3 1 F11 F 50 50 1 2 1 1 -‐0.05

TP1 1 4 2 FE1A FE 50 80 2 4 1 1 -‐0.14

TP1 1 5 3 FE2A FE 50 80 2 4 1 1 0.33

TP1 1 6 5 F12 F 50 50 1 2 1 1 1.55

TP1 1 7 6 FE3A FE 50 80 2 4 1 1 2.82

TP1 1 8 7 FE4A FE 50 80 2 4 1 1 0.8

TP1 1 9 4 E11 E 80 80 1 2 1 1 6.12

TP1 1 10 2 EF1B EF 80 50 2 4 2 2 4.66

TP1 1 11 3 EF2B EF 80 50 2 4 2 2 4.61

TP1 1 12 8 E12 E 80 80 1 2 1 1 3.01

TP1 1 13 6 EF3B EF 80 50 2 4 2 2 2.45

TP1 1 14 7 EF4B EF 80 50 2 4 2 2 3.39

TP1 2 3 1 F11 F 50 50 1 2 1 2 0.52

TP1 2 4 2 F21A F 50 50 2 4 1 3 0.42

TP1 2 5 3 F22A F 50 50 2 4 1 3 1.74

TP1 2 6 5 F12 F 50 50 1 2 1 2 1.46

TP1 2 7 6 E21A E 80 80 2 4 1 3 4.99

TP1 2 8 7 E22A E 80 80 2 4 1 3 3.39

TP1 2 9 4 E11 E 80 80 1 2 1 2 3.62

TP1 2 10 2 F21B F 50 50 2 4 2 4 -‐0.71

TP1 2 11 3 F22B F 50 50 2 4 2 4 -‐0.14

TP1 2 12 8 E12 E 80 80 1 2 1 2 3.2

TP1 2 13 6 E21B E 80 80 2 4 2 4 3.91

TP1 2 14 7 E22B E 80 80 2 4 2 4 2.73
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besøg 1 og besøg 2 ikke har været identiske, pga. de fejlagtige lister analyseres alle data i Nested 

ANOVA.  

 

4.2.5.1. Nested ANOVA  

Anvendelse af ANOVA giver en dybere analyse over det indsamlede data, som vores t-test ikke er i 

stand til at give alene. Alle 360 observationer er blevet benyttet i et Nested design. Der er anvendt 

en Nested ANOVA også kaldet hierarkisk analyse, som afgør om testpersonen har hørt en type liste 

eller en anden type liste (Box, Hunter & Hunter, 1978). Begrundelsen for anvendelse af et Nested 

design i ANOVA, skyldes at studiets data ikke er identiske på besøg 1 og besøg 2. Dette skyldes at 

der på besøg 1 forekommer listetyperne F, FE, E og EF, hvorimod der på besøg 2 kun forekommer 

listetyperne F og E. Alle 360 observationer er dermed først blevet benyttet i et Nested design. Så er 

listetype E, F, FE, EF underordnet besøg og ”NrReplications”, 1, 2, er underordnet listetype.  

Der er blevet foretaget en four-way mixed ANOVA på baggrund af 4 hovedeffekter. Nested 

ANOVA design giver effekter med en p værdi tilknyttet, som fremgår i tabel 1. Der ses fire 

signifikante hovedeffekter; ”TSNo” (random), ”ListType(Visit)” (fixed), ”Visit” (fixed) og 

”NrReplicationsInVisit” (fixed) (Bilag 18). En mixed ANOVA er blevet anvendt i analysen, da 

faktorer består af random og fixed.  

Testperson er random faktor idet at de er taget fra en generel population, anses de for at være en 

random faktor. Der ses en signifikant forskel, TSNo (p < 0.00), mellem testpersoner da de er 

forskellige, hvilket også er forventet. Der ses også en signifikant effekt af besøg, Visit, p < 0.00, 

ListeType(Visit), betyder hvilket forståelighedsniveau listen præsenteres og p < 0.00, og 

NrReplicationsInVisit, antallet af gentagelser for en liste i besøget og p < 0.04. Generelt betragtes 

alle effekter p < 0.05 som statistiske signifikante (Bilag 18). For at estimere genererede forskelle i 

data, beregnes Sum of Squares, SS, som siger noget om dataenes varians og kan splittes på 

forskellige bidrag. Vi kan se at testpersoners bidrag er en stor del af variansen, SS = 3209,379. 

Derudover ses en mindre del af variansen mellem listetyper SS = 777.787. Listetypernes bidrag af 

variansen burde ikke være så stort, da de skal være identiske på besøg 1 og besøg 2. Dog skyldes 

dette bidrag fordi de fejlagtige lister kun forekommer på besøg 1 og ikke på besøg 2 og derfor ses et 

stort varians bidrag.  
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En mindre del ses også mellem besøgene, SS = 52.796, da besøgene ikke er identiske på grund af 

de fejlagtige lister og den mindste varians bidrag er dækket af gentagelser af lister i besøg, SS = 

6,572. Degree of freedom = frihedsgrader bruges til at beregne Mean Square, MS. Jo flere 

frihedsgrader, jo større bliver variansbidraget. Dette undersøges ved: SS / DegreeOfFreedom = 

Mean (Bilag 18). MS skal være så tæt på 0 som muligt, idet studiet har rigelige observationer. MS 

er beregnet til 1.6553, som vurderes til at være lavt. Endvidere er der blevet udført en F-test, som 

siger noget om forholdet mellem (to) varianser. Her følger følgende plots: 

 

Figur 4.15: Alle 15 testpersoners SRT middelværdi fra besøg 1 og besøg 2. Grafen illustrere udviklingen mellem besøgene 
som er analyseret i Nested design som viser at der er signifikant forskel p <  0,00.  

I figur 4.15 fremgår der en SRT ændring fra besøg 1 til besøg 2. SRT for besøg 1 svare til 

middelværdien af SRT ved 180 observationer (alle lister er blandet: 50% og 80%) for 15 

testpersoner, som svare til 0,33 dB. SRT for besøg 2 svare til middelværdien af SRT ved 180 

observationer for 15 testpersoner, som svare til -0,47 dB. Dette indikerer en læringseffekt på ca. 

0,77 dB. Der er 95% sandsynlighed for at den sande middelværdi ligger inden for det interval, som 

illustreres vha. de vertikale bars i figur 4.15. Man kan bruge konfidensintervallet til at visualisere 

om der er en signifikant forskel, eksempelvis er der 95% sandsynlighed for at de to værdier ligger 

inden for området af de vertikale bars.  Der er ikke taget forbehold for at listetyper er blevet blandet 

på besøg 1 og derfor skal vi undersøge om F og FE er forskellige fra hinanden og det samme gælder 

for E og EF. Derudover fortæller grafen os ikke, hvem der driver denne læring på 0,77 dB, hvilket 

også vil blive undersøgt. Altså om denne læringseffekt skyldes forståelighedsniveau eller antallet af 

gentagelser for lister.  
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4.2.5.1.1. Liste typer 

Som tidligere beskrevet er lister på besøg 1 blevet blandet, som har resulteret i listetyper: F, FE, E 

og EF. På baggrund af de fejlagtige lister er der blevet udført en Nested design, som kan understøtte 

vores tidligere t-test der viste at der ikke er en signifikant forskel mellem listerne. Endvidere er der 

blevet kigget på listetyper underordnet besøg. Ved hjælp af en post-hoc test er der blevet analyseret 

om listetyperne F er det samme som FE, dvs. F = FE. Dette fremgår i nedenstående tabel i 4.12 som 

viser at de ikke er signifikant forskellige fra hinanden, som t-testen også viste, dette fremgår i de 

sorte felter. Derudover fremgår der også at listetyperne E er det samme som EF, dvs. E = EF. Det 

fremgår også i tabel 4.12 at de ikke er signifikant forskellige i de sorte felter. Dette medføre 

følgende plots:  

 

Figur 4.16: Graf over liste typer F, FE, E og EF over besøg 1 og besøg 2 målt i SRT (dB) 

I figur 4.16 fremgår listetyper F, FE, E og EF som blev præsenteret ved besøg 1 og listetyper F og E 

præsenteret ved besøg 2. Der fremgår at listetype F og FE er ikke signifikante forskellige fra 

hinanden på besøg 1. Der fremgår også at listetype E og EF ikke er signifikante forskellige fra 

hinanden på besøg 1. 
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Tabel 4.12: En post-hoc test af typen Turkey Honest Significance difference. De sorte felter viser ingen signifikante forskelle 
mellem kombinationer F og FE på besøg 1 og besøg 2 samt E og EF på besøg 1 og besøg 2. De røde viser en signifikant 
forskel. 

Endvidere fremgår der at F og FE på besøg 1 er forskellige fra E og EF på besøg 1 og det gælder 

omvendt for listetype E og EF på besøg 1. Derudover er F og FE på besøg 1 signifikant forskellige 

for listetype E og F på besøg 2. Herudover er E og EF på besøg 1 signifikant forskellige for 

listetype F og E på besøg 2. Listetype E fra besøg 2 er signifikant forskellige for listetype F på 

besøg 2 og listetype F og FE på besøg 1. Listetype F på besøg 2 er signifikant forskellige fra 

listetype E på besøg 2 og listetype F og FE på besøg 1. Disse signifikante forskelle fremgår i tabel 

4.12 ved de røde felter. Der fremgår alle kombinationer som er blevet testet parvist, ved at sætte alle 

punkter over for hinanden, i en post-hoc test (Johnson & Christensen, 2014, kapitel 20). Der er 95% 

sandsynlighed for at den sande middelværdi ligger inden for det interval. Vi kan se at de vertikale 

bars for F og FE overlapper hinanden, hvilket siger at der 95% sandsynlighed for at den sande 

middelværdi for F og FE ligger inden for det samme interval. Det samme gælder for listetype E og 

EF. Derudover kan vi se at de vertikale bars for listetype F og FE ikke overlapper med listetype E 

og EF på besøg 1, hvilket betyder at de signifikante forskellige fra hinanden. Det samme ses for 

listetype E og F på besøg 2, da de vertikale bars ikke overlapper, hvilket betyder at der er 95% 

sandsynlighed for at den sande middelværdi ikke ligger i samme interval. Dette betyder at de 

fejlagtige lister beskrevet i afsnittet 4.2.2.2 To gentagelseslister ved blandet forståelighedsniveau 

kan blandes og dermed ikke har påvirket forsøget. Altså har det ikke nogen indflydelse på 

læringseffekten, om man starter ved 50% eller 80% forståelighedsniveau. Der kan dermed 

konkluderes at der ikke er en signifikant forskel mellem listetypen F og FE samt E og EF, hvilket 

også kan bekræftes af den udførte t-test, som vi tidligere har analyseret.  På grund af ovenstående 

konklusion kan vi tillade os at blande alle lister og dermed udføre en Crossed ANOVA, da det er 

stærkere at bruge alle data fra forsøget. Crossed ANOVA genanalysere alle data, som var de 

identiske på besøg 1 og besøg 2, altså at alle faktorerne er ens. Data er blevet genanalyseret, som 

Tukey HSD test; variable SRT (Raw_Data_HINT5080_recoded in HINT5080_v2)
Approximate Probabilities for Post Hoc Tests
Error: Between MSE = 1.6553, df = 339.00

Cell No.
ListType Visit {1}

-.8427
{2}

-1.906
{3}

-1.586
{4}

2.1247
{5}

.81344
{6}

1.6385
1
2
3
4
5
6

F 1 0.001246 0.100892 0.000020 0.000020 0.000020
F 2 0.001246 0.669588 0.000020 0.000020 0.000020

FE 1 0.100892 0.669588 0.000020 0.000020 0.000020
E 1 0.000020 0.000020 0.000020 0.000038 0.538474
E 2 0.000020 0.000020 0.000020 0.000038 0.001670

EF 1 0.000020 0.000020 0.000020 0.538474 0.001670
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om at der kun var to listetyper F = 50% forståelighedsniveau og E = 80% forståelighedsniveau. 

Crossed ANOVA vil undersøge om der ses en signifikant forskel mellem antal gentagelser af lister 

og forståelighedsniveau, altså hvad der skyldes at der forekommer en læringseffekt.  

 

4.2.5.2. Crossed ANOVA 

Crossed ANOVA giver en simplere analyse for et krydset design. Der er blevet foretaget en four-

way mixed ANOVA på baggrund af 4 hovedeffekter. Der ses fire signifikante hovedeffekter; 

”TSNo” (random), ”ListType(Visit)” (fixed), ”Visit” (fixed) og ”NrReplicationsInVisit” (fixed) 

(Bilag 19). En mixed ANOVA er blevet anvendt i analysen, da faktorer består af random og fixed. 

Derudover forekommer der også en signifikant vekselvirkning: TSNo*Visit (Bilag 19). TSNo = 

testpersoner er random factor da de er taget fra en generel population og er altid forskellige. Dette 

kan illustreres i nedenstående figur 4.17.  

 

Figur 4.17: Sammenlagt SRT middelværdier for alle præsentationer på besøg 1 og besøg 2 for alle 15 testpersoner. 

Ovenstående figur 4.17 viser SRT værdierne, som er middelværdi af SRT på besøg 1 og besøg 2 for 

alle 15 testpersoner. SRT værdierne for de 15 testpersoner ligger spredt i forhold til hinanden, dette 

skyldes testpersonernes forskellighed. På grafen fremgår der vertikale bars, som indikerer en 95% 

sandsynlighed for at den sande middelværdi ligger inden for det interval. Der kan dermed 
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konkluderes at ovenstående SRT værdier skyldes testpersonerne er taget fra en større population og 

SRT værdien er en individuel måling for hver enkelt testperson.  

SRT værdierne fra besøg 1 og besøg 2 kan yderligere illustreres i følgende graf i figur 4.18, hvor 

SRT middelværdien for hver testperson er plottet for besøg 1 og besøg 2. Der ses også en 

signifikant vekselvirkning mellem testpersoner og besøg. 

 

 

Figur 4.18: Individuelle forskelle målt i SRT værdi mellem testpersoner over besøg 1 og besøg 2.  

 

Ovenstående figur 4.18 viser vekselvirkning mellem testpersoner og besøg. Værdierne som er 

plottet på grafen er SRT middelværdier for alle 15 testpersoner ved besøg 1 og besøg 2. Grafen 

illustrere individuelle forskelle mellem testpersonerne. Forskellige testpersoner har forskellige 

effekter af gentagelsen i de to besøg. Der ses at nogle testpersoner ikke har nogen effekt mens andre 

testpersoner har en effekt. For at vurdere den enkelte testpersons læringseffekt, skal man kigge på 

de individuelle resultater fra besøg 1 og besøg 2 for at vurdere ændringen af testpersons SRT værdi. 

Testperson 9 og testperson 11 driver den vekselvirkning som illustreres på grafen, som betyder at 

testpersonens SRT ændres fra besøg 1 til besøg 2. Vekselvirkning for testperson 9 og testperson 11 

er størst da de er dem som har størst SRT ændring mellem besøg 1 og besøg 2.  Dette skyldes en 

læringseffekt som er tydelig blandt de omtalte testpersoner. Testperson 9 har en SRT ændring på 

1,77 dB og testperson 11 har en SRT ændring på 2,81 dB. Denne SRT ændring er ikke en 

fejlmåling. Dog fremgår enkelte testpersoner at der ikke er sket SRT ændring fra besøg 1 til besøg 
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2, hvilket betyder at læringseffekten ikke er ligeså stor som hos testperson 9 og 11. Vekselvirkning 

mellem testperson og besøg er signifikant, da de to kurver ikke ligger parallelt. På grund af 

ovenstående observationer undersøges en anden effekt.  

En yderligere effekt som ligeledes fremgår i bilag 19 er ”NrReplicationInVisit”, antal gentagelser 

pr. besøg illustreres i figur 4.19. 

 

Figur 4.19: Grafen illustrere SRT middelværdi af alle 15 testpersoner ved 1 gentagelsesliste og 2 gentagelseslister. 

 

I figur 4.19 fremgår alle 15 testpersoners SRT middelværdi ved 1 gentagelsesliste for besøg 1 og 

besøg 2, som er beregnet til 0,18 dB. Derudover fremgår alle 15 testpersoners SRT middelværdi 

ved 2 gentagelseslister for besøg 1 og besøg 2, som er beregnet til -0,32 dB. De vertikale bars 

indikerer at der en 95% sandsynlighed for at middelværdien af SRT ligger inden for det interval. De 

vertikale bars for både 1 gentagelsesliste og 2 gentagelseslister ikke overlapper, ses der en 

signifikant forskel mellem SRT værdierne. Dette resultere i en forskel på ca. 0,5 dB, som er 

signifikant. Dette fremgår også i ANOVA tabellen som fremgår i bilag 19 da p < 0.00036. Dette 

betyder at ved besøgene er der en forskel på værdien af SRT af listen der gentages 1 gang eller 

listen der gentages to gange, hvilket skyldes at jo flere gange en liste gentages jo flere værdier er 

der og dermed resultere det i en lavere SRT værdi. Dette medføre at to gentagelseslisterne øger 

læringseffekten, idet listerne høres flere gange. Dette er i modstrid med vores tidligere analyse om 

at E1 = E2, da antal gentagelser øger SRT ændring og dermed øger læringseffekt. Vores tidligere 

fund var baseret på få datasæt i forhold til Crossed ANOVA, som analysere alle 360 observationer. 
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Crossed ANOVA giver dermed en bedre statistik analyse af forskellen mellem 1 gentagelseslisterne 

og 2 gentagelseslisterne. Da konklusionen er at antal gentagelser har indflydelse på læringseffekten, 

er det interessant at undersøge om forståelighedsniveau også har en effekt på læring. Dette leder 

over til en Crossed ANOVA analyse af de to anvendte forståelighedsniveauer, altså 

adaptionspunkterne 50% og 80% i dette studie.  

Effekten som fremgår i bilag 19 er ”LevelFirst”, som er adaptionspunktet af 50% og 80% punktet 

og illustreres i figur 4.20. 

 

Figur 4.20: Forskel i SRT (dB) mellem 50% og 80% adaptionspunkt over besøgene.  

”Adaptionspunkt” fremgår som faktor i stedet for ”ListType” for at få to værdier. Henholdsvis en 

SRT værdi for 50% forståelighedsniveau og en SRT værdi for 80% forståelighedsniveau. Dette er 

blevet gjort da vi tidligere har påvist at F og FE ikke er signifikante forskellige fra hinanden og det 

samme gælder for E og EF lister, som heller ikke er signifikante forskellige. Middelværdien for 

SRT af 15 testpersoner ved 50% forståelighedsniveau er beregnet til -1,50 dB og middelværdien for 

SRT af 15 testpersoner ved 80% forståelighedsniveau er beregnet til 1,35 dB. Da de vertikale bars 

for både 50% forståelighedsniveau og 80% forståelighedsniveau ikke overlapper, ses der en 

signifikant forskel mellem SRT værdierne, hvilket også var forventet. Dette resultere i en forskel på 

ca. 2,8 dB og denne forskel vises at passe med den psykometriske kurv, som er beskrevet i (Nielsen 

& Dau, 2011). I den danske Hearing In Noise Test er der blevet anvendt stationary støj, hvilket også 

er blevet anvendt i vores studie og derfor kan vi anvende den samme metode, for at bestemme vores 

forventet 80% adaptionspunkt. 
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I studiet The Danish Hearing In Noise Test, fremgår der at der ved normalthørende og hørehæmmet 

testpersoner er beregnet en middelværdi af hældningen, altså hvor stejl kurven er ved 50% punktet. 

For normalthørende er hældningen beregnet til 16,8% ændring/dB og middelværdi af hældningen 

for hørehæmmet er på 14,7% ændring/dB. Da studiets population er blandet beregnes 

middelværdien af begge hældningen som et gennemsnit af begge hældninger, hvilket resulterer i en 

hældning på 15,7% ændring/dB (Nielsen & Dau, 2011). 

Alle 15 testpersoners SRT værdi ved 50% forståelighedsniveau er -1,5 dB, vil vi gerne beregne, 

hvor stejl kurven er ved 80% punktet. Dette gøres vha. udregning på Excel og hældningen sættes til 

0,157 ændring/dB. Dette resultere i følgende psykometriske funktion, hvor 80% punktet kan 

aflæses: 

 

Figur 4.21: Alle 15 testpersoners SRT værdi ved 50% forståelighedsniveau er -1,5 dB og 80% forståelighedsniveau er 1 dB.  

Ud fra den psykometriske funktion aflæses 80% forståelighedsniveau til at være ca. 1 dB, hvorimod 

vores SRT værdi ved 80% punktet beregnet til 1,35 dB. Der ses ikke den store forskel og vores 80% 

punkt stemmer næsten overens med det beregnet. Da vores population både er blandet og ikke 

ligeligt fordelt mellem hørehæmmet og normalthørende, kan det have indflydelse på den 0,3 dB 

forskel og dermed afvige fra 1 dB.  
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En sidste hovedeffekt er læringen målt over besøgene og her fremgår følgende plots:  

 

Figur 4.22: Læringseffekten målt i sammenlagt SRT (dB) over besøg 1 og besøg 2 for alle 15 testpersoner.  

Figur 4.22 fremgår læringseffekten over besøgene. Figuren adskiller sig fra figur 4.15 da den er 

analyseret i Crossed ANOVA og har dermed flere observationer, da F = FE og E = EF og 

konfidensintervallerne er mindre. SRT værdien fra besøg 1 til besøg 2 har ca. 0,77 fald i dB. P < 

0,00 som viser at der er en signifikant forskel mellem besøg 1 og besøg 2. Der kan dermed 

konkluderes at der er sket en læringseffekt fra besøg 1 til besøg 2. Dog fremgår der i ANOVA 

tabellen i bilag 19 at der ikke er en vekselvirkning mellem levelfirst*NrReplicationsInVisit, hvilket 

betyder at læringen ved 50% forståelighedsniveau og 80% forståelighedsniveau er den samme, dvs. 

p> 0,15. Der er ingen signifikant vekselvirkning mellem TSNo*Levelfirst, Visit*Levelfirst, 

TSNo*NrReplicationsInVisit, Visit*NrReplicationInVisit, LevelFirst*NrReplicationsInVisit (Bilag 

19). 

 

Læringseffekten ved 50% forståelighedsniveau og 80% forståelighedsniveau er den samme, da p 

værdien ikke er signifikant. Det er det vigtigste resultat da vi frit kan vælge mellem 50% og 80% 

forståelighedsniveau uden at det øger en læringseffekt. Dette diskuteres yderligere i kapitlet 5. 

Diskussion.  
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4.2.6. Korrelation mellem Hearing In Noise Test SRT og kognitive tests score 
Der er interessant at undersøge om der er korrelation mellem alle 15 testpersoners SRT score og 

kognitiv test. SRT værdien er middelværdien for alle 15 testpersoner på besøg 1 og besøg 2 for alle 

lister. Disse værdier fremgår i figur 4.17, som illustrere den sammenlagte SRT middelværdie for 

alle præsentationer på besøg 1 og besøg 2 for alle 15 testpersoner.  

I dette afsnit undersøges først om der er en korrelation mellem SRT og Montreal Cognitive 

Assessment, MoCA, score og dernæst undersøges om der er en korrelation mellem SRT og Reading 

Span Test, RST, score. 

 

 

Figur 4.23: Korrelationen mellem SRT i Hearing In Noise Test og MoCA score for alle 15 testpersoner.  

Ovenstående scatter plot illustrere korrelationen mellem SRT og MoCA, på y-aksen illustreres SRT 

målt i dB for alle 15 testpersoner og på x-asken illustreres MoCA score målt i point for alle 15 

testpersoner. Der er yderligere tilføjet en lineær regression for at undersøge om der er en lineær 

sammenhæng. I dette tilfælde viser R2= 0,05, som viser ingen korrelation mellem SRT og MoCA 

score. Variablerne SRT og MoCA score er dermed uafhængige af hinanden og der konkluderes 

hermed at der ikke er sammenhæng mellem disse to variabler. Hvorfor denne usammenhæng ses, 

vil vi komme ind på i kapitel 5. Diskussion.  
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Figur 4.24: Korrelation mellem SRT i Hearing In Noise Test og RST score for alle 15 testpersoner.  

 

Ovenstående scatter plot illustrere korrelationen mellem SRT og RST score, på y-aksen illustreres 

SRT målt i dB for alle 15 testpersoner og på x-asken illustreres RST score målt i point for alle 15 

testpersoner. Der er yderligere tilføjet en lineær regression for at undersøge om der er en lineær 

sammenhæng. I dette tilfælde R2= 0,15, som betyder at der ikke er korrelation mellem SRT og RST 

score. Variablerne SRT og RST score er uafhængige af hinanden og der kan hermed konkludres at 

der ingen sammenhæng ses mellem disse to variabler. Dette fund stemmer overens med fund i et 

tidligere studie, som har påvist at der ikke er korrelation mellem hørelse og RST score (Petersen et 

al., 2016).  

 

Idet at der ikke ses en korrelation mellem SRT og kognitive test, er det ikke relevant at foretage en 

yderligere analyse af dette. 
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5. Diskussion  
I dette kapitel diskuteres analyserne af kognitive test, herunder de interessante fund vi har gjort os. 

Endvidere diskuteres korrelationer mellem kognitive test og alder samt opgaver. Derudover 

diskuteres analyserne af Hearing In Noise Test herunder adaptionspunkt og gentagelser af lister. 

Afslutningsvis diskuteres studiets valgte metode. 

 

5.1. Korrelation mellem kognitive tests og alder 
Forskning har påvist at der en sammenhæng mellem alder og kognition, idet at menneskets 

kognitive funktion aftager med alderen (Craik, 1994). Dette skyldes at der sker en degeneration af 

hjernens neuroner, hvilket kan medføre til kognitive lidelser såsom demens. Idet at studiets 

population består af 15 ældre i alderen 58-77 år, kunne det muligvis tyde på at der ville være en 

sammenhæng mellem deres kognitive evne og alder, hvilket er derfor studiet har anvendt 

screeningsinstrumentet Montreal Cognitive Assessment, MoCA. Dog har vi i analysen påvist en 

svag korrelation mellem studiets 15 testpersoners alder og MoCA scoring. Der var ingen 

sammenhæng da R= 0,3 og derfor kan vi konkludere at studiets testpersoners alder ikke har 

betydning for deres MoCA scoring. Dog er det bemærkelsesværdigt at de 6 testpersoner, som har 

scoret lavt i MoCA også er de ældste af studiets population og spredningen kun var 5 år. Dog er 

konklusionen at der ses bort fra studiets testpersoners alder, når der kigges på deres MoCA scoring.  

Årsagen til der ikke ses nogen sammenhæng, kan muligvis skyldes studiets lille population. Idet vi 

kun har 15 testpersoner, er det svært at vise en sammenhæng på baggrund af få observationer. En 

anden mulige faktor, kan være selve screeningsinstrumentet MoCA. Da MoCA er et 

screeningsinstrument, som screener for flere kognitive domæner, kan dette muligvis have 

indflydelse på, hvorfor der ikke ses nogen sammenhæng. I forhold til at Reading Span Test, RST, 

undersøger menneskets arbejdshukommelses evne, betragtes denne test at være mere specifik at 

anvende i forhold til MoCA. MoCA undersøger flere kognitive domæner, eksempelvis eksekutive 

funktion (opgave 1), ordmobiliseringsevne (opgave 8), hukommelsesevne (opgave 10) og derfor 

kan en testperson score højt i MoCA, men samtidig score lavt i en specifik opgave fordi de 

udfordres når denne evne bliver testet, såsom hukommelsesevnen. Et eksempel kunne være en 

testperson, som har en overordnet score på 26 point og anses for at have en normal kognitive 
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funktion. Hvis man vælger at kigge nærmere på hvor testpersonen har scoret lavt, kan man måske 

ane en tendens til, hvilke kognitive vanskeligheder denne person har.  

Eksempelvis fremgår der at testperson 12 har scoret 0 point i opgave 1 og 2, hvilket omhandler den 

eksekutive funktion og den visuelle arbejdshukommelsesevne. Selvom testperson 12 har formået at 

score 27 point i MoCA, viser ovenstående opgave at testperson kan have en nedsat 

arbejdshukommelse, men stadig score 27 point, hvilket anses at have en normal kognitiv funktion 

ifølge MoCA scoringskriterium (Bilag 20). Da der fremgår at testperson 12 viser en nedsat 

arbejdshukommelsesevne, kan RST underbygge dette argument og dermed undersøge om det også 

er gældende i den test. Dog fremgår det at testperson 12  i RST har scoret 19 ord, hvilket anses at 

være over den gennemsnitlige score for de resterende testpersoner i dette studie.  

Overordnet set kan anvendelse af MoCA være begrænsende og mindre specifik, idet at den ikke 

undersøger de kognitive domæner grundigt nok. På baggrund af disse observationer, kan studiets 

testpersoners alder og MoCA scoring ikke vise en sammenhæng. Endvidere kan der også være 

andre argumenter for, hvorfor der ingen sammenhæng ses. Selvom MoCA tager forbehold for 

testpersoners uddannelsesbaggrund, kan andre faktorer såsom helbred og sygdom, altså personlige 

faktorer. Således er det vigtigt at overveje at andre faktorer kan have indflydelse på den endelige 

MoCA score for den pågældende testperson.  

Nyere forskning har derimod påvist at der er en korrelation mellem RST score og alder (Petersen et 

al., 2016). Dog fremgår der i afsnit 4.1.3.2 Korrelation mellem Reading Span Test score og alder at 

der ingen korrelation ses mellem testpersonernes alder og hvor meget de score i RST. Studiets lille 

population kan være skyld i at vi ikke har været i stand til at påvise en korrelation mellem RST 

score og alder. Dog er det bemærkelsesværdigt at de 4 ud af 5 testpersoner, som har scoret lavt i 

RST også er nogle af de ældste af studiets population. Dog er konklusionen at der ses bort fra 

studiets testpersoners alder, når der kigges på deres RST scoring.  

 

5.2. Korrelation mellem specifikke opgaver i Montreal Cognitive 

Assessment og Reading Span Test score   
To testpersoner har scoret 0 point i opgaven eksekutive funktion, da de ikke kunne forbinde tal med 

bogstaver og dette kan sige noget om deres arbejdshukommelsesevne. Opgaven undersøger den 

eksekutive funktion, som omhandler evnen til at planlægge og udføre en specifik opgave. Denne 
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udfordring gentager sig hos testperson 4, som har scoret 12 ord og testperson 9 som har scoret 14 

ord i RST, hvilket betyder at de har scoret under gennemsnittet og har dermed en lavere 

hukommelsesspændvidde, altså nedsat arbejdshukommelsesevne. På baggrund af dette, ses der en 

sammenhæng mellem den lave scoring i opgaven der omhandler eksekutive funktion i MoCA samt 

den lave score i RST, for de omtalte testpersoner. Dette underbygger samtidig brugen af begge 

kognitive tests, da MoCA ikke undersøger arbejdshukommelsen grundigt og derfor har man behov 

for en specifik test såsom RST.  

 

5.3. Lavt scoret Montreal Cognitive Assessment opgaver  
5 testpersoner har scoret 0 point i opgave 8 som omhandler ordmobiliseringsevnen. Dette fortæller 

os at de omtalte testpersoner, kan have en nedsat ordmobiliseringsevne, men formentlig kun når det 

handler om bogstavet F. Vi har gjort os den overvejelse at bogstavet F kan have indflydelse på 

testpersonens evne til at nævne 11 ord, idet at der i andre ordmobiliseringstest anvendes bogstaver 

såsom S eller kategorien dyr, når patienter skal nævne ord. Eksempelvis fremgår der i testen ACE 

(Bilag 3) bogstavet S og kateogiren dyr, når patienter skal udfære ordmobiliseringsopgaven. MoCA 

er som tidligere beskrevet udviklet på engelsk og derfor kan dette have indflydelse på testen når den 

oversættes til dansk. Dog er der ikke blevet foretaget nogen studier som påviser at det på dansk er 

lettere at anvende bogstavet S eller Dyr når man skal nævne ord og derfor er dette blot vores 

overvejelser og tanker, som vi har gjort os. Disse overvejelser skyldes også at enkelte testpersoner, 

sagde at de havde svært ved at sige ord med bogstavet F, fordi det var udfordrende. 

6 testpersoner har scoret lavt i opgave 10, og kunne ikke huske nogen af de 5 ord som blev gentaget 

i opgave 5. Dette kan muligvis skyldes deres nedsatte hukommelsesevne, som kan være 

fremtrædende hos ældre. En nedsat hukommelsesevne kan skyldes at hjernens evne tl at bearbejde 

ordene i arbejdshukommelsen er nedsat og derfor kan det være svært at fremkalde ordene efter 

noget tid.  

MoCA er et screeningsinstrument og kan ikke stå alene. Så selvom 6 testpersoner har scoret lavt i 

MoCA og dermed fået graden let/mild nedsat kognitiv funktion, kan denne konklusion ikke være 

helt sand. Det kræver en større udredning og dermed flere tests, for at kunne give denne type 

kognitiv diagnose til en patient. Vores formål med andvendelsen af MoCA har været for at få et 

indtryk af testpersoners kognitive funktion. Derudover vil vi gerne undersøge om der er en 



	   	   	  

	  

Side	  110	  af	  167	  

sammenhæng mellem deres kognitive evne og deres SRT i Hearing In Noise Test, hvilket vil 

belyses senere i dette kapitel.   

 

5.4. Forskel mellem første og sidste ord i Reading Span Test 
Den orginale RST gik ud på at læse sætninger højt og huske samt gentage sidste ord i hver sætning. 

I den nyere udgave af RST, ved man ikke på forhånd hvilke ord man skal huske og gentage.  

Som redegjort for i teoriafsnittet 2.2.3 Reading Span Test så bliver testpersonerne præsenteret for 

sekvenser, som består af sætninger, hvor de efter hver sekvensafslutning skal enten gentage første 

eller sidste ord. Under dataindsmalingen blev der observeret og noteret, at testpersoner nævnte at de 

fandt det udfordrene at gentage sidste ord. Dette siger noget om, hvordan testpersonerne lagrer 

information i hukommelsen og hvordan de organisere denne information. De koncentere sig om at 

huske første ord i stedet for sidste ord. Som redegjort for i teoriafsnittet 2.1.2. Hjernens evne til at 

huske, så lagres visuelle information i få sekunder i den ikoniske hukommelse som er en del af den 

sensoriske hukommelse. Når information lagres i den sensoriske hukommelse, udvælges der 

information, som skal bearbejdes og sendes videre til kortidshukommelse/arbejdshukommelse. Når 

en testperson skal gentage første eller sidste ord, kræver det at informationen bliver bearbejdet i 

kortidshukommelsen. Det viser sig at deres hukommelse ikke bearbejder det sidste ord på samme 

måde som første ord, idet det bliver mere udfordrende for dem at gentage det sidste ord. Dette kan 

muligvis skyldes at når de skal gentage sidste ord at så går informationen tabt i den sensoriske 

hukommelse og når ikke frem til arbejdshukommelsen.  

 

5.5. Adaptionspunkt i Hearing In Noise Test  
Som beskrevet i analysen var der en forventning om graden af læring for de fire forskellige 

listetyper; F1, E1, F2 og E2. E2 forventes at have den største læringseffekt, dernæst forventes E1 og 

F2 have en lille læringseffekt og F1 forventes at have ingen læringseffekt. Ud fra analyse afsnittet 

4.2. Hearing In Noise Test stemmer resultaterne ikke overens med vores forventninger. 

Variansanalysen har påvist at der ikke er nogen signifikant vekselvirkning mellem 

forståelighedsniveau og antallet af gentagelser i besøget. Dette betyder at læringen ved 50% 

forståelighedsniveau og ved 80% forståelighedsniveau er den samme, idet p > 0.15. Dette medføre 
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at læringseffekten ikke er afhængig af det præsenteret forståelighedsniveau, men at antallet af 

gentagelser af en given lister påvirker læring. Endvidere kan dette fund medføre at man frit kan 

vælge mellem ovennævnte forståelighedsniveauer i audiologisk praksis og forskning. Dette skaber 

en behageligere og hensigtsmæssig måling af talegenkendelse for lytteren. Proceduren for en 

Hearing In Noise Test kan variere afhængige af formålet med anvendelsen. Til tider kan lytteren 

være udsat for en lang procedure, som medføre en træthedseffekt, hvilket kan udmatte lytteren. En 

stor del af træthedseffekten kommer af at lytteren testes ved 50% forståelighedsniveau, som er 

trættende og anstrengende. Endvidere giver 80% et højere signal-to-noise ratio end 50% 

forståelighedsniveau, hvilket stemmer overenes med det miljø lytteren befinder sig i til daglig. Idet 

at studiet har påvist at læringen ved 50% forståelighedsniveau og ved 80% forståelighedsniveau er 

den samme, kan der være tale om antallet af gentagelser af en given liste forårsager en større 

læringseffekt.  

 

5.6. Gentagelser af lister i Hearing In Noise Test  
Ud fra figur 4.19 ses der en forskel i SRT værdien for 1 gentagelsesliste og 2 gentagelseslister, 

underordnet 50% forståelighedsniveau og 80% forståelighedsniveau, da der kun kigges på antallet 

af gentagelser for lister. SRT værdien svarer til middelværdien af både besøg 1 og besøg 2 for 1 

gentagelseslisterne for alle 15 testpersoner og resultere i 0,18 dB. Derudover er middelværdien af 

SRT værdien for 2 gentagelseslisterne for alle 15 testpersoner for besøg 1 og besøg 2 for målt til  

-0,32 dB. Der ses en forskel på 0,5 dB, hvilket betyder at graden af effekter af læring er forskellig 

afhængig af om listerne gentages 1 gang eller 2 gange over begge besøg. På grund af disse analyser 

antages det at læringseffekten er større ved 2 gentagelseslisterne end ved 1 gentagelseslisterne. 

Dette indikerer at 2 gentagelisterne øger læringseffekten i forhold til 1 gentagelseslisterne. Dette 

skyldes at testpersoner har lettere ved at huske sætninger, som de er blevet præsenteret for 2 gange 

på hvert besøg, frem for 1 gang på hvert besøg. Dette medføre at man inden for audiologisk 

forskning bør være opmærksom på antallet af gentagelser for en given liste i Hearing In Noise Test 

materialet. Dette skyldes at mere end 1 gentagelse af en given liste på et besøg, øger 

læringseffekten, og skal dermed undgås. Idet at Hearing In Noise Test anvendes til vurdering af 

hørelse i støj for høreapparatbrugere, vil man gerne undgå at brugerne husker sætningerne, idet man 

gerne vil teste deres hørelse og ikke hukommelse. På baggrund af studiets fund kan der konkluderes 



	   	   	  

	  

Side	  112	  af	  167	  

at man kan tillade sig at gentage en liste 1 gang på hvert besøg uden at der opstår en læringseffekt, 

men man skal undgå 2 gentagelser og mere af en liste ved hvert besøg, da den øger læringseffekten.  

 

5.7. Hukommelsesevnen blandt testpersoner i Hearing In Noise Test  
For at kunne deltage i Hearing In Noise Test skal testpersonen være i stand til gentage de 

præsenteret sætninger, hvilket betyder at testpersonen skal have en normalfungerende 

kortidshukommelse, idet sætningen skal gentages kort tid efter præsentationen. Når en testperson 

har nedsat kortidshukommelse, så er de ikke i stand til at gentage de præsenteret sætninger og dette 

kan påvirke deres præstation i Hearing In Noise Test i besøget, hvilket kan have indflydelse på 

læringseffekten. Læringseffekten af 2 gentagelseslister øges i besøget, hvis sætningerne bevares i 

den umiddelbare (immediate) hukommelse. Hvis en gentaget sætning fra før pausen bevares i den 

umiddelbare hukommelse, så vil testpersonen have nemmere ved at gentage denne sætning efter 

pausen. Dette skyldes at information i den umiddelbare (immediate) hukommelse kan bevares op til 

2-3 timer (Sørensen, Paulson & Hjerris, 2010, kapitel 10; Baddeley et al., 2015, kapitel 1). 

Endvidere øges læringseffekten yderligere hvis denne information lagres i langtidshukommelsen. 

Når testpersonen på besøg 2 er i stand til at gentage tidligere præsenteret sætninger fra besøg 1, 

skyldes dette at sætningerne er blevet lagret i langtidshukommelsen, og dette skal undgås da vi 

gerne vil teste hørelse og ikke hukommelsesevnen. På baggrund af disse hukommelsesprocesser 

forekommer der en større læringseffekt ved genbrug af sætninger i Hearing In Noise Test. Studiet 

har derfor anvendt to kognitive tests for at undersøge testpersonernes hukommelsesevner, såsom 

arbejdshukommelse. Udfaldet af de kognitive tests havde ingen sammenhæng med hinanden og 

heller ingen sammenhæng med Hearing In Noise Test, hvilket understøtter brugen af begge tests, da 

der er blevet anvendt to former for kognitive tests. Dog vil vi diskutere i næste afsnit, hvorfor der er 

forekommet en forbedring af SRT værdi over besøgene hos enkelte testpersoner og hos andre 

testpersoner ses der en mindre SRT ændring over besøgene.   

 

5.8. Individuelle forskelle i Hearing In Noise Test 
Det er interessant at undersøge hvilke testpersoner der har større SRT ændring over besøgene, da 

dette siger noget om den individuelle læringseffekt. Figur 4. 18 illustrere individuelle forskelle over 

besøg 1 og besøg 2 og her fremgår testperson 9 og 11, som dem med størst SRT ændring over 
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besøgene. Testperson 9 og 11 viser den største læringseffekt blandt de resterende testpersoner. 

Dette indikerer at de resterende 13 testpersoner ikke har haft den samme læringseffekt, som 

testperson 9 og 11 har haft. Dog har de 13 testpersoner formået at forbedre sig over besøgene med 

knap 1 dB SRT ændring og derfor betragtes de stadig at have opnået en læringseffekt. Årsagen til 

den lille læringseffekt kan skyldes forskellige faktorer såsom træthedseffekten, helbred, nedsat 

kognitive evne og generelt individuelle forskelle, som kan have indflydelse på slutresultatet. 

Træthedseffekten kan opstå idet forsøget varede halvanden time, som kan virke anstrengende og 

udmattende for nogle testpersoner. Et besøg bestod af en kognitiv test efterfulgt af Hearing In Noise 

Test, som bestod af to omgange bestående af 14 trials. For at formindske træthedseffekten, blev der 

afsat 10 minutters pause i mellem de to omgange. Endvidere er det vigtigt at være opmærksom på at 

vores testpersoner er forskellige fra hinanden og nogle kan få mindre gavn af pausen og stadig være 

trætte når de kommer ind til anden omgang af Hearing In Noise Test. Dog er det svært at udtale sig 

om dette for studiets population, da vi ikke har foretaget en yderligere undersøgelse og det er blot 

nogle overvejelser og observationer vi har gjort os.  

En anden faktor som kan påvirke den individuelle læringseffekt er eksempelvis testpersonens 

helbred. En af studiets testpersoner havde sygdommen Myastenia Gravis, som påvirkede 

testpersonens taleevne. Dette medførte at testpersonen var langsom til at gentage sætninger. Det var 

især fremtrædende ved anden omgang, da testpersonen følte sig udmattet og talen blev sløv. En 

anden testperson udtalte sig om at have smerter i stemmebåndende, som har forårsaget hæshed. 

Testpersonen havde også en langsom tale og blev udmattet fordi det var energikrævende at gentage 

sætninger.  

 

5.9. Korrelation mellem Hearing In Noise Test og kognitive tests 
 Der ses ingen sammenhæng mellem SRT og MoCA, hvilket heller ikke er påvist i andre studier og 

derfor er det svært at vurdere hvorfor vi har fået dette resultat. Vores overvejelser har været at hvis 

en testperson har en stor læringseffekt, dvs. større SRT ændring fra besøg 1 til besøg 2, så vil 

testpersonen være i stand til huske mere og dermed have en normal kognitive evne. Endvidere vil 

denne testperson dermed score ”normal kognitiv funktion” i MoCA på baggrund af disse antagelser. 

Dog har vi ikke påvist en sammenhæng mellem SRT og MoCA som fremgår i analyseafsnittet 

4.2.6. korrelation mellem Hearing In Noise Test SRT og kognitive tests. Dog har studiet Danish 

reading span data from 283 hearing-aid users, including a subgroup analysis of their relationsship 
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to speech-in-noise performance påvist at der ikke er nogen sammenhæng mellem SRT og RST, 

hvilket stemmer overens med vores fund. 

 

5.10. Metodekritik  
Som forsker er det vigtigt at forhold sig kritisk til valg af metode. I dette afsnit vil vi diskutere hvad 

vi kunne have gjort anderledes for at øge studiets validitet og reliabilitet. 

5.10.1. Kalibrering 
Ved brugen af håndholdt kalibreringsudstyr, kan der forekomme en kalibreringsusikkerhed. Denne 

usikkerhed kan forekomme når vi tjekker kalibrering, idet vi placere den et ca. punkt af hovedets 

placering, hvilket kan blive påvirket hvis man ryster eller står i en forkert afstand i forhold til 

hovedets afstand (Gelfand, 2009). Dog kan denne usikkerhed undgås hvis der anvendes et stativ når 

kalibrering bliver tjekket. Idet at vi havde begrænset tid til udførelse af forsøget, valgte vi at 

anvende håndholdt kalibrering.  

5.10.2. Anvendelse af Montreal Cognitive Assessment 
Montreal Cognitive Assessment, MoCA anvendes af fagpersoner der arbejder med patienter, som 

lider af en kognitiv lidelse såsom Demens eller Alzheimer sygdom. Disse fagpersoner kan være 

inden for neurologi såsom neurologer og forsker inden for dette område. På baggrund af disse krav, 

er det ikke alle fagpersoner, som kan anvende dette screeningsinstrument. Dette kan skabe tvivl om 

vi besidder de faglige kompetencer til at anvende MoCA på testpersoner.  

5.10.3. Researcher bias 
Researcher bias kan opstå hvis en forsker har en forforståelse for studiet pga. tidligere erfaringer 

med andre forskningsstudier. Derudover kan to testledere føre til researcher bias, hvis 

dataindsamling sker på to forskellige måder. I dette studie har vi (testledere) anvendt en instruktion 

til udførelse af MoCA samt Reading Span. Herefter er der blevet udarbejdet en specifik checkliste 

for Hearing In Noise Test for hver testperson, som hver testleder også har anvendt. Endvidere blev 

der anvendt en instruktion samt en oversigt af tilladte alternativer i Hearing In Noise Test. 

Oversigten af tilladte alternativer blev anvendt til hvordan der tildeles point under udførelsen af 

Hearing In Noise Test for testpersonen. Dog kan anvendelsen af tilladte alternativer blevet brugt 

anderledes, idet at den ene testleder muligvis kan have tilladt flere alternativer end den anden. En 
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anden faktor som kan have indflydelse på fortolkning af resultater er vores statistiske tilgang til 

studiet. Dette skyldes at vi har en begrænset viden inden for statistik og derfor kan dette have 

indflydelse på behandling af data.  

5.10.4. Validitet og reliabilitet 
Studiet har en høj validitet idet at forskningsspørgsmålet er blevet besvaret på baggrund af den 

valgte forskningsmetode. Dette understøtter valget af den kvantitative tilgang til studiets forsøg. 

Derudover er der blevet udarbejdet fælles checklister, instruktioner samt oversigt over tilladte 

alternativer i Hearing In Noise test, hvilket også øger reliabiliteten. Studiet er reproducerebar på 

baggrund af vores metode beskrivelse samt de anvendte instrumenter. Dette skyldes at andre 

forskere vil have muligheden for at besvare det samme forskningsspørgsmål, hvis der anvendes den 

samme metode. Dog skal man være opmærksom på at SRT værdier for testpersoner er forskellige, 

da individuelle forskelle er til stede hver gang mennesker indgår i forskning. En anden vigtig faktor 

er studiets fejlagtige lister, som har medført at der ikke blev udført det planlagte forsøg. Den 

anvendte statistiske metode, herunder ANOVA påviste at de fejlagtige lister ikke havde indflydelse 

på studiets resultat. Dette medføre at vi muligvis kan forvente det samme resultat, hvis studiet 

havde udført det planlagte forsøg.  

 

5.11. Klinisk relevans  

Det er relevant at undersøge om der sker en større læringseffekt ved 80% forståelighedsniveau, da 

dette kan have betydning for anvendelse af Hearing In Noise Test i praksis. Idet at studiet har påvist 

at der ikke ses en større læringseffekt ved 80% forståelighedsniveau end ved 50% 

forståelighedsniveau så kan man frit benytte sig af denne adapteringsregel i praksis. Dette betyder at 

testpersoner kan have en lettere og behageligere test-oplevelse ved præsentation af Hearing In 

Noise Test materialet. Dog er det vigtigt at være opmærksom på genbrug af lister, da dette øger 

læringseffekten, som påvist i dette studie.  
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6. Konklusion 
Formålet med dette studie er at sammenligne læringseffekten ved 50% og 80% forståelighedsniveau 

i den dansk Hearing In Noise Test. Dette skyldes at tidligere studier har påvist en indlæringseffekt 

ved 50% forståelighedsniveau, idet at sætningerne bliver genbrugt. Dog er der ikke påvist hvorvidt 

læringseffekten er større ved 80% forståelighedsniveau. Dette er særligt interessant at undersøge 

idet at et højere forståelighedsniveau er mere hensigtsmæssig at anvende i test. Dette skyldes at et 

højere signal-to-noise ratio, SNR, er mere behageligt for og mindre anstrenge for en hørehæmmet. 

Når sætninger præsenteres ved 50% forståelighedsniveau, skal den hørehæmmet høre og gentage 

50% af sætningerne korrekt, hvorimod den hørehæmmet skal høre og gentage 80% af sætninger 

korrekt ved 80% forståelighedsniveau. Idet at en test procedure kan vare lang tid vil den 

hørehæmmet opleve træthed, fordi det er udmattende at lytte ved 50% forståelighedsniveau. Derfor 

er det interessant at undersøge, hvorvidt man kan tillade sig at implementere 80% 

forståelighedsniveau i audiologisk praksis og forskning, uden at det øger læringseffekten. I det at 

studiets population består af en gruppe ældre, har der været behov for at anvende relevante 

kognitive tests. Dette skyldes at studiet har haft behov for at vurdere de enkelte testpersoners 

kognitive evne, da det kan have indflydelse på deres præstation i Hearing In Noise Test. Dette 

undersøges ved brugen af to forskellige kognitive tests, Montreal Cognitive Assessment og Reading 

Span Test. Der blev ikke påvist nogen korrelation mellem resultaterne af de kognitive tests og 

Hearing In Noise Test, hvilker understøtter brugen af begge kognitive tests.  

 

På baggrund af studiets indsamlede data kan man dermed konkludere at forståelighedsniveauerne 

50% og 80% ikke har indflydelse på læringseffekten. Dette studie bekræfter nulhypotesen og 

afkaster alternativ hypotesen. Dette skyldes at der ikke blev påvist en signifikant forskel i 

læringseffekten ved anvendelse af 50% og 80% forståelighedsniveau. Dog er der blevet påvist at 

antallet af gentagelser øger læringseffekten ved besøget. Hvis en liste gentages mere end 1 gang på 

et besøg, så vil læringseffekten øges og derfor skal man formindske genbrug af lister. 

Læringseffekten udtrykkes i ændring af SRT fra besøg 1 til besøg 2 og den er beregnet til 0,77 dB. 

Dette betyder at testpersoner kan have en lettere og behageligere test-oplevelse ved præsentation af 

Hearing In Noise Test materialet.  
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7. Perspektivering 
Da studiet har påvist at genbrug af sætninger øger læringseffekten, er dette muligvis grund nok til at 

konkludere at testmaterialet skal udvides, således at der bliver lavet flere sætninger. Idet at Hearing 

In Noise Test måler hørelse i støj, er det vigtigt at udelukke læringseffekten. For at udelukke 

indlæringseffekten så den ikke opstår, er der behov for at man kan anvende flere sætninger og ikke 

risikere at testpersoner kan huske dem. Selvom der stadig forskes i Hearing In Noise Test, kræver 

det også at man ved hvordan den kan anvendes i praksis. På de forskellige audiologiske afdelinger 

anvendes Hearing In Noise Test ikke endnu, og dette kan bl.a. skyldes at testen kører på MatLab og 

er dermed ikke brugervenlig for audiologerne. Hvis der opstår en fejl, eksempelvis hvis testen lige 

pludselig crasher, så kræver det viden om MatLab for at kunne få testen til at køre igen. Rettere sagt 

er der behov for en ingeniør i nærheden som kan rette fejlen i testen. Dette leder til at audiologer 

muligvis ikke vil være i stand til at håndtere Hearing In Noise Test.  
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9. Bilag  

Bilag 1 – Monteral Cognitive Assesment, dansk instruktion 
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Bilag 2 – Monteral Cognitive Assesment, testark

	  

	  

	  

VISUOSPATIEL /EKSEKUTIV

__ /5

BENÆVNELSE

__ /3

HUKOMMELSE ANSIGT FLØJL KIRKE IRIS RØD
Ingen
pointLæs ordliste: Patienten skal gentage dem.

Lav 2 forsøg. Genfremkald efter 5 min.

1. forsøg

2. forsøg

OPMÆRKSOMHED Læs talrække (1 tal/sek.). Patienten skal gentage tal i samme rækkefølge. [ ] 2 1 8 5 4  
Patienten skal gentage tal i omvendt rækkefølge.                              [ ] 7 4 2

__ /2

Læs bogstavlisten. Patienten skal banke i bordet med hånden, hver gang bogstav A læses.

Ingen point ved > 2 fejl. [ ]  F B A C M N A A J K L B A F A K D E A A A J A M O F A A B __ /1

Seriel substraktion med 7. Start med 100 [ ] 93 [ ] 86 [ ] 79 [ ] 72 [ ] 65
__ /34-5 rigtige = 3 2-3 rigtige = 2 1 rigtig = 1 0 rigtig = 0

SPROG Gentag:  Jeg ved kun, at det er John, der skal hjælpe i dag. [ ]
Katten gemte sig altid under sofaen, når hundene var i stuen. [ ] __ /2

Ordmobilisering: Nævn alle de ord du kan på 1 minut, der begynder med bogstavet F [ ]  ______  (N > 11 ord) __ /1

ABSTRAKTION Ligheden mellem banan - appelsin = frugt [ ]  tog - cykel  [ ]  ur - lineal __ /2

FORSINKET  
GENKALDELSE

Genkaldelse  
uden hjælp

ANSIGT
[ ]

FLØJL
[ ]

KIRKE
[ ]

IRIS
[ ]

RØD
[ ]

ku
n 

po
in
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or

  
ge

nk
al

de
ls

e 
ud

en
 h

jæ
lp __ /5

Kategoriel hjælp
choice

ORIENTERING DATO
[ ]

MDR.
[ ]

ÅR
[ ]

DAG
[ ]

STED
[ ]

BY
[ ] __ /6

TOTAL       ____ /30  

Tilføj 1 point hvis < 12 års uddannelse

Montreal Cognitive Assessment (MOCA)

® Z. Nasreddine MD, Version 7.0, www.mocatest.org. Dansk oversættelse: Kirsten Abelskov MD

A

2B

3
4

C

D

5

E

1
Start

Kopier kuben

Slut

Tegn en urskive, der viser 
10 min. over 11 (3 points)

[ ]

[ ]

[ ]
Kontur

[ ]
Tal
[ ]

Visere
[ ]

Navn: Fødselsdag: Køn: Uddannelse:

Udført af: 

[ ]

EX
E.

15
90

Frivilligt

Normal > 26/30

[ ]
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Bilag 3 – Addenbrooke’s Cognitive Examination, vejledning  
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Bilag 4 – Reading Span Test, instruktion 

Instruktion til testpersonen 
På	  skærmen	  vil	  et	  antal	  korte	  sætninger	  blive	  vist.	  Kun	  ét	  ord	  bliver	  vist	  ad	  
gangen.	  Hver	  sætning	  indeholder	  3	  ord.	  En	  del	  af	  sætningerne	  er	  mærkelige,	  og	  
giver	  ingen	  mening;	  for	  eksempel:	  TOGET	  SPISTE	  GRÆS,	  mens	  andre	  giver	  
mening;	  for	  eksempel:	  HESTEN	  SPISTE	  ÆBLET.	  Efter	  hver	  sætning	  vil	  der	  være	  
en	  kort	  pause.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Din	  opgave	  er	  at	  læse	  sætningen	  højt.	  Når	  du	  har	  læst	  sætningen,	  skal	  du	  sige	  
"JA"	  højt	  og	  tydeligt,	  hvis	  sætningen	  gav	  mening,	  eller	  "NEJ",	  hvis	  sætningen	  ikke	  
gav	  mening.	  

Når	  der	  har	  været	  et	  antal	  sætninger,	  vil	  der	  stå	  "Gentag	  første"	  eller	  "Gentag	  
sidste"	  på	  skærmen.	  Din	  opgave	  er	  at	  gentage	  det	  første	  eller	  det	  sidste	  ord	  fra	  
hver	  sætning.	  Du	  skal	  desuden	  forsøge	  at	  gentage	  ordene	  i	  den	  rigtige	  
rækkefølge.	  

Antallet	  af	  sætninger	  vil	  øges,	  efterhånden	  som	  testen	  foregår,	  hvilket	  gør,	  at	  det	  
bliver	  sværere	  og	  sværere.	  Gør	  det	  så	  godt	  du	  kan.	  

Sammenfatning	  

1. Læs	  sætningen	  højt.	  
2. Svar	  "JA"	  eller	  "NEJ"	  efter	  hver	  sætning.	  
3. Gentag	  det	  første	  eller	  sidste	  ord	  i	  hver	  sætning,	  når	  der	  står	  "Gentag	  
første"	  eller	  "Gentag	  sidste"	  på	  skærmen.	  Forsøg	  at	  gentage	  ordene	  i	  den	  
rigtige	  rækkefølge.	  

Eksempel	  på	  bagsiden	  à 	  

TOGET	  
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Eksempel	  

	  

Sætning	   	   	   	   	   Svar	  

TOGET	  SANG	  SANGEN	   	   	   Nej	  
KAPTAJNEN	  SEJLEDE	  VÆK	   	   	   Ja	  
FLASKEN	  GRINEDE	  HØJT	   	   	   Nej	  

	  

Gentag	  første	   	   eller	   	   Gentag	  sidste	  
TOGET	   	   	   	   	   SANGEN	  

KAPTAJNEN	   	   	   	   VÆK	  
FLASKEN	   	   	   	   	   HØJT	  

	  

	  

Dette	  er	  en	  svær	  opgave,	  men	  gør	  det	  så	  godt	  du	  kan.	  
	  

Hvis	  der	  er	  noget,	  du	  er	  i	  tvivl	  om,	  er	  du	  velkommen	  til	  at	  spørge!	  

	  

Der	  vil	  være	  pauser	  undervejs.	  Testen	  forventes	  at	  vare	  ca.	  15	  min.	  
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Bilag 5 – Reading Span Test, svarark  

Scoringsark 
Dato	  .....................	  	  Testperson	  .......................	  

Test	   #	  Sentences	   Recall	  
“Første/Sidste”	   Result	  

READING	  SPAN	  training	   3	   F	   	  

J	  	  	  N	  	   TOGET	  –	  SANGEN	   ____	   	   	  

J	  	  	  N	   KAPTAJNEN	  –	  VÆK	   ____	  

J	  	  	  N	   FLASKEN	  –	  HØJT	   ____	  

	  

READING	  SPAN	  test	  1	   3	   F	   	  

J	  	  	  N	   HESTEN	  –	  PÆNT	   ____	   	   	  

J	  	  	  N	   DRENGEN	  –	  LANGT	   ____	  

J	  	  	  N	   BIRKEN	  –	  LAVT	   ____	  

#	  korrekt	  	  ___________	  

READING	  SPAN	  test	  2	   3	   S	   	  

J	  	  	  N	   FISKEN	  –	  BILEN	   ____	   	   	  

J	  	  	  N	   SØREN	  –	  GRÆS	   ____	  

J	  	  	  N	   BOLDEN	  –	  HØJT	   ____	  

#	  korrekt	  	  ___________	  

READING	  SPAN	  test	  3	   3	   F	   	  

J	  	  	  N	   PRÆSTEN	  –	  BIBELEN	   ____	   	   	  

J	  	  	  N	   BONDEN	  –	  HUSE	  ____	   	  

J	  	  	  N	   BILEN	  –	  HURTIGT	   ____	  

#	  korrekt	  	  ___________	  

READING	  SPAN	  test	  4	   4	   S	   	  

J	  	  	  N	   STENEN	  –	  STILLE	   ____	   	   	  

J	  	  	  N	   BALJEN	  –	  FULD	   ____	  

J	  	  	  N	   ÆBLET	  –	  HJEM	   ____	  

J	  	  	  N	   STORMEN	  –	  SLÆDE	   ____	  

#	  korrekt	  	  ___________	  

READING	  SPAN	  test	  5	   4	   S	   	  

J	  	  	  N	   RAKETTEN	  –	  OP	  ____	   	   	  

J	  	  	  N	   SKJORTEN	  –	  DÅRLIGT	   ____	  

J	  	  	  N	   LÆRKEN	  –	  MÆRKELIGT	   ____	  

J	  	  	  N	   MUSIKKEN	  –	  SMUKT	   ____	  

#	  korrekt	  	  ___________	  
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READING	  SPAN	  test	  6	   4	   F	   	  

J	  	  	  N	   PÆREN	  –	  BUSSEN	   ____	   	   	  

J	  	  	  N	   SKADEN	  –	  VÆK	   ____	  

J	  	  	  N	   PAPIRET	  –	  FALSK	   ____	  

J	  	  	  N	   UGEN	  –	  BØJET	  	   ____	  

#	  korrekt	  	  ___________	  

READING	  SPAN	  test	  7	   5	   F	   	  

J	  	  	  N	   TRAKTOREN	  –	  GODT	   ____	   	   	  

J	  	  	  N	   BRØDET	  –	  DYBT	  ____	  

J	  	  	  N	   MELONEN	  –	  TIDLIGT	   ____	  

J	  	  	  N	   KANOEN	  –	  STILLE	   ____	  

J	  	  	  N	   GAFFELEN	  –	  LÆNGE	   ____	  

#	  korrekt	  	  ___________	  

Test	   #	  Sentences	   Recall	  
“Første/Sidste”	   Result	  

READING	  SPAN	  test	  8	   5	   S	   	  

J	  	  	  N	   HUSET	  –	  AVISEN	  ____	   	   	  

J	  	  	  N	   BLOMSTEN	  –	  HURTIGT	   ____	  

J	  	  	  N	   ELEVEN	  –	  FORSINKET	   ____	  

J	  	  	  N	   STAKITTET	  –	  OFTE	   ____	  

J	  	  	  N	   FLUEN	  –	  HJEM	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ____	  

#	  korrekt	  	  ___________	  

READING	  SPAN	  test	  9	   5	   F	   	  

J	  	  	  N	   SNEGLEN	  –	  LANGSOMT	   ____	   	   	  

J	  	  	  N	   SAUNAEN	  –	  GRØD	   ____	  

J	  	  	  N	   SØSTEREN	  –	  FEBER	   ____	  

J	  	  	  N	   BOGEN	  –	  KAGEN	  ____	  

J	  	  	  N	   ISEN	  –	  BORT	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ____	  

#	  korrekt	  	  ___________	  
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READING	  SPAN	  test	  10	   6	   S	   	  

J	  	  	  N	   TØJET	  –	  UDENDØRS	   ____	   	  

J	  	  	  N	   HYTTEN	  –	  BREV	  ____	  

J	  	  	  N	   SØMANDEN	  –	  PAPEGØJEN	  	  	  	  	  	  ____	  

J	  	  	  N	   BJERGET	  –	  SURT	  ____	  

J	  	  	  N	   PUBLIKUM	  –	  VREDT	   ____	  

J	  	  	  N	   SANDALEN	  –	  ALENE	   ____	  

#	  korrekt	  	  ___________	  

READING	  SPAN	  test	  11	   6	   S	   	  

J	  	  	  N	   LAMPEN	  –	  KRAFTIGT	   ____	   	   	  

J	  	  	  N	   KOSTEN	  –	  VANDET	   ____	  

J	  	  	  N	   SPEJLET	  –	  NED	   ____	  

J	  	  	  N	   HAREN	  –	  HURTIG	   ____	  

J	  	  	  N	   PISTOLEN	  –	  MÆLK	   ____	  

J	  	  	  N	   FRAKKEN	  –	  VARM	   ____	  

#	  korrekt	  	  ___________	  

READING	  SPAN	  test	  12	   6	   F	   	  

J	  	  	  N	   DATOEN	  –	  FINT	   ____	   	   	  

J	  	  	  N	   BAKKEN	  –	  STEJL	  ____	  

J	  	  	  N	   PILOTEN	  –	  FLYET	   ____	  

J	  	  	  N	   PUDEN	  –	  RUNDT	   ____	  

J	  	  	  N	   PERNILLE	  –	  TÆNDER	   ____	  

J	  	  	  N	   FLØDEN	  –	  SORT	  ____	  

#	  korrekt	  	  ___________	  

READING	  SPAN	  score	  

	  

Antal	  fejl	  (J/N):_____________	  

	  

Maximalt	  #ord	  i	  en	  sekvens	  (1-‐6):_____________	  

	  
	  Totalt	  antal	  korrekte	  ord:_____________	  

	  
	   Procent	  korrekte	  (x/54*100):_____________	  
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Bilag 6 – Hearing In Noise Test, scoringsregler  
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Bilag 7 – Invitationsbrev 
«Name» 

«Street» 

«ZipCode»  «City» 

 

 Snekkersten, den 10.02.2016 

 

Kære «Name» 

 

Du anmodes hermed om at deltage som testperson i et delprojekt under forskningsprojektet Nye forstærknings- og 
tilpasningsmetoder til høreapparater, som i øjeblikket afvikles på Eriksholm Research Centre. Formålet med delprojektet 
er at afdække særlige forhold omkring testmetoden ”HINT” (Hearing in Noise Test). I specialeprojektet undersøger vi en 
af testens andvendelser, så den kan optimeres og mulige fejlkilder klarægges. Der vil deltage 16 personer med eller 
uden høretab i delprojektet. 

 

Der er tale om 2 besøg af en varighed på omkring 1,5 time. Første besøg finder sted i uge 9 og andet besøg finder sted i 
uge 14. Eventuel deltagelse indebærer derfor, at man skal have mulighed for at møde til begge besøg. 

 

Vi har vedlagt  informationsmateriale om forskningsprojektet med håb om, at det kan have interesse for dig. 

 

Vi har allerede tilladt os at reservere følgende dato og tidsrum til dine besøg: 

 

Besøg 1: «Besøg_1» 

Besøg 2: «Besøg_2» 

 

Efter gennemlæsning af informationsmaterialet bedes du senest den 19.02.2016 kontakte os med oplysning om, hvorvidt du 
er interesseret i at deltage, samt om tidspunktet passer dig. Du kan enten ringe/sende en SMS på xx xx xx xx eller sende en 
mail til x@eriksholm.com. 

Eriksholm Research Centre har adresse på Rørtangvej 20, 3070 Snekkersten, og bus 353 holder lige foran.  

Vi håber, at du vil deltage som testperson i projektet. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 
ovenstående telefonnummer eller mailadresse.  

Med venlig hilsen 

Eriksholm Research Centre 

Mona El Hichou 

Speciale-studerende 

Rawan Hashem 

Speciale-studerende 
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Bilag 8 – Deltagerinformation 

	  

Deltagerinformation om forskningsprojektet: 

Nye forstærknings- og tilpasningsmetoder til høreapparater 
 

Dette informationsmateriale udleveres til testpersoner, der anmodes om at deltage i ovennævnte 
forskningsprojekt. Hvis du er interesseret i at deltage i forskningsprojektet, vil dette informations-
materiale blive fulgt op af mundtlig information ved det første møde på Eriksholm Research 
Centre. 

1. Formål 
Det overordnede formål med forskningsprojektet er 1) at indsamle viden med henblik på at udvikle 
nye forstærknings- og tilpasningsmetoder til høreapparater, 2) at udtænke og udvikle sådanne 
metoder og 3) at undersøge om de udviklede metoder giver en reel objektiv såvel som subjektivt 
oplevet forbedring af høreapparaternes kvalitet. 

 
Forskningsprojektet er inddelt i forskellige delprojekter. Du anmodes om at deltage i et delprojekt, 
der hedder Undersøgelse af HINT Materiale. Delprojektet indgår i den første fase af 
forskningsprojektet, som har fokus på punkt 1) i ovennævnte overordnede formål.  

Formålet med dette delprojekt er at afdække særlige forhold omkring lyttetesten ”HINT” (Hearing in 
Noise Test), som er en nyere testmetode i forskning af hørelse og høreapparater. Metoden bruges 
på forskellige måder, og i specialeprojektet afprøves en af de metoder, sådan at den kan 
optimeres, og mulige fejlkilder i testmetoden klarlægges. Der vil deltage 16 testpersoner i 
delprojektet.  

 

På et senere tidspunkt kan du blive anmodet om også at deltage som testperson i et delprojekt, 
der indgår i den fase af forskningsprojektet, som har fokus på punkt 3) i det overordnede formål. 
Du vil i så fald modtage særskilt information om dette. 

2. Det praktiske forløb 
Delprojektet indbefatter to besøg, og hvert besøg forventes at vare 1,5 time. Delprojektet bliver 
gennemført i perioden februar 2016 til marts 2016. 

Besøg 1 

• Der bliver givet mundtlig information om forsøget. Som testperson skal du give dit skriftlige 
samtykke (se side 144) til at deltage i forsøget. Du har ret til at tage en bisidder med til 
informationssamtalen. 

• Beslutter du dig for deltagelse med det samme, fortsætter vi med resten af programmet. 
Har du brug for betænkningstid eller ønsker du ikke at deltage, afsluttes besøget her. 

• Du deltager i en måling af taleforståelighed med testen HINT (Hearing in Noise Test). Se 
afsnit 3. Du vil sidde i en lydtæt boks.  

• Du deltager i en måling af kognitive evne. Se afsnit 3.2 
• Halvvejs i forløbet er der en pause.  
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Besøg 2 

• Du deltager i en måling af kognitive evne. Se afsnit 3.2 
Du deltager i en måling af taleforståelighed med testen HINT (Hearing in Noise Test). Se 
afsnit 3.1. Du vil sidde i en lydtæt boks.  

• Halvvejs i forløbet er der en pause.  
• Som afslutning udfyldes en formular om kørselsgodtgørelse. 
 
 

 
 
 

3. Metoder  
Nedenfor følger en kort beskrivelse af de test og målemetoder, du vil opleve i forbindelse med din 
deltagelse i delprojektet. 

 

1. Måling af taleforståelighed. Din evne til at forstå tale måles ved at præsentere ord eller 
sætninger i støjfyldte omgivelser. Du skal gentage de ord eller sætninger, du hører. Under 
testen bliver talens eller støjens styrke varieret. Målingen udføres med forskellige 
lydprocesseringer for at afgøre, hvilken der giver den bedste taleforståelighed. 

2. Kognitive målinger. Tidligere forskning har vist, at individuelle fordele ved forskellige typer af 
høreapparatsignalbehandling kan forudsiges af målinger af kognitive evner. Under målingen 
sidder du foran en computerskærm, og din opgave er at huske og gentage de ord og 
sætninger, der præsenteres på skærmen. Resultatet kan blive brugt til at identificere, hvilke 
personer der vil have mest gavn af en given lydprocessering i et høreapparat. 

4. Betænkningstid 
Du behøver ikke at beslutte dig for deltagelse med det samme. For eksempel kan du drøfte det 
med pårørende eller andre, inden du giver dit eventuelle tilsagn om deltagelse. 
Samtykkeerklæringen på sidste side i dette informationsmateriale kan da afleveres ved et senere 
besøg på Eriksholm Research Centre. Tilbagemelding skal dog ske indenfor 3 dage efter det 
første besøg af hensyn til forsøgets videre planlægning. 

5. Risici, bivirkninger, komplikationer, ulemper 
Den primære ulempe ved deltagelse i projektet forventes at være en øget træthed. Det skyldes, at 
det kræver en del koncentration at deltage i de forskellige test. Ved besøg på Eriksholm Research 
Centre vil der blive indlagt et passende antal pauser i forsøgsprogrammet. Hvis du ønsker 
yderligere pauser, vil dette altid være muligt. 

 

Hvis du lider af tinnitus, kan du opleve, at din tinnitus bliver fremprovokeret af deltagelse i forsøg. 
Dette vil typisk svare til den oplevelse, man har i lydmæssigt komplekse og 
koncentrationskrævende situationer i dagligdagen. 

 

Der er ikke andre forudsigelige bivirkninger, risici, komplikationer eller øvrige ulemper forbundet 
med at deltage i forskningsprojektet. 
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6. Nytte af forskningsprojektet 
Din deltagelse i delprojektet omfatter ikke en ny eller ændret tilpasning af dine høreapparater lige 
nu og her. Projektet forventes at medføre en øget viden, der vil kunne bidrage til udvikling af nye 
høreapparater og tilpasningsmetoder, der i højere grad end nu imødekommer brugernes 
individuelle behov. Denne udvikling vil på længere sigt også komme de deltagende hørehæmmede 
testpersoner til gode. På kort sigt kan du via din deltagelse forvente at opnå en større generel 
lydbevidsthed. 

 

7. Afbrydelse af forsøget 
Såfremt du fortryder din medvirken i forskningsprojektet, kan du på ethvert tidspunkt og uden 
begrundelse trække dit samtykke om deltagelse tilbage og udtræde af forsøget, uden at dette 
påvirker dine rettigheder som testperson. Kun såfremt der opstår uventede bivirkninger, eller hvis 
du af andre grunde ikke følger forsøgsbehandlingen, kan udelukkelse komme på tale. 

 

 

 

 

 

 

8. Kompensation og andre økonomiske forhold 
Deltagere i forskningsprojektet tilbydes kørselsgodtgørelse i henhold til statens gældende takster. 
For 2016 udgør dette beløb 3,63 kr. pr. km. Derudover tilbydes en økonomisk kompensation for 
den tid, der tilbringes på Eriksholm Research Centre i forbindelse med projektet. 

 

Projektet er initieret af Eriksholm Research Centre, der er en del af Oticon A/S. Hovedparten af 
projektet vil blive finansieret af Oticon A/S, mens enkelte delprojekter vil blive delvist finansieret af 
bevillinger fra Oticon Fonden. Der vil ikke blive benyttet andre, herunder offentlige, 
finansieringskanaler. Alle projektmedarbejdere er ansatte hos Oticon A/S eller tilknyttet som 
studerende og har ikke særskilte økonomiske interesser (i form af provision eller lignende) i 
projektets gennemførelse. 

 

Deltagere i forskningsprojektet kan klage til Eriksholm Research Centre og har mulighed for 
erstatning fra Oticons erstatningsansvarsforsikring. 
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9. Kontaktperson 
Forskningsprojektets ansvarlige er forskningsdirektør Uwe Andreas Hermann. 

 

Ønsker du yderligere information om projektet, er du velkommen til at henvende dig til projektets 
kontaktperson: Specialestuderende Mona El Hichou der kan træffes på mobilnr. 81 61 23 71 eller 
melh@oticon.com eller specialestuderende Rawan Hashem der kan træffes på mobilnr. 27 82 67 
77 eller rhas@eriksholm.com  

 

Eriksholm Research Centre 
Rørtangvej 20 
3070 Snekkersten 
Tlf.: 48 29 89 00 

10. Dine rettigheder som testperson 
Forskningsprojektet er anmeldt til og godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer for Region 
Hovedstaden (journalnr. H-1-2011-033). Dine personlige data og de data, der opsamles i projektet, 
opbevares i henhold til en anmeldelse til Datatilsynet (journalnr. 2002-42-0398).  

 

Vil du vide mere om dine rettigheder som testperson, henviser vi til brochuren ”Før du beslutter 
dig” fra Den Centrale Videnskabsetiske Komité. Brochuren findes elektronisk her:  

http://www.cvk.sum.dk/forsoegspersoner/foerdubeslutterdig.aspx 

Du er også velkommen til at henvende dig til Eriksholm Research Centre, vi eftersender gerne 
brochuren, eller du kan få den udleveret ved det første besøg. 

11. Samtykkeerklæring 
Dette er en erklæring om informeret samtykke til deltagelse i den første fase af projektet Nye 
forstærknings- og tilpasningsmetoder til høreapparater, som er beskrevet på de foregående sider. 
 
Jeg har fået skriftlig og mundtlig information om projektet, og jeg ved nok om formål, metode, 
fordele og ulemper til at sige ja til at deltage. 

Jeg er informeret om, at det er frivilligt at deltage, og at jeg når som helst og uden begrundelse kan 
trække mit tilsagn om deltagelse tilbage, uden at dette vil påvirke mine nuværende eller fremtidige 
rettigheder. 

 

 

 

Jeg giver samtykke til at deltage i forskningsprojektet og er blevet tilbudt en kopi af denne 
samtykkeerklæring samt en kopi af den skriftlige information om projektet til eget brug. 

 

 

! Jeg ønsker en kopi af denne samtykke-erklæring, som vil blive sendt til mig 
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Testpersonens navn med blokbogstaver  

 

 

 

Dato  Underskrift 

Erklæring fra den informerende 

Jeg erklærer, at forsøgspersonen har modtaget mundtlig og skriftlig information om forsøget og har 
haft mulighed for at stille spørgsmål til mig. Efter min overbevisning er der givet tilstrækkelig 
information til, at der kan træffes en beslutning om deltagelse i forsøget. Jeg anbefaler deltagelse. 

 

 

 

Navn med blokbogstaver på den ansvarlige for informationen 

 

 

 

Dato  Underskrift 

Erklæring fra den forsøgsansvarlige 

Jeg erklærer, at forsøgspersonen har modtaget mundtlig og skriftlig information om forsøget. 

 

 

 

Navn med blokbogstaver på den ansvarlige for informationen 

 

 

 

Dato  Underskrift 
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Bilag 9 – Listefordeling over alle 15 testpersoner 
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Bilag 10 – Hearing In Noise Test, individuelle checklister  

Besøg	  1,	  testperson	  1	  	  
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Besøg	  1,	  testperson	  2	  
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Besøg	  2,	  testperson	  1	  	  
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Besøg	  2,	  testperson	  2	  
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Bilag 11 – MoCA opgave 2, testperson 3 

	  

	  

	  

 

Bilag 12 – MoCA opgave 1, testperson 4 

	  

Bilag 13 – MoCA opgave 2, testperson 4 
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Bilag 14 – MoCA opgave 1, testperson 9 

	  

	  

Bilag 15 – MoCA opgave 1, testperson 15 

	  

	  

	  

Bilag 16 – MoCA opgave 2, testperson 15 
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Bilag 17 – Hearing In Noise Test, raw data for alle 15 testpersoner 
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Bilag 18 – Nested design ANOVA, tabel 

	  

Bilag 19 – Crossed design ANOVA, tabel 

	  

Crossed ANOVA design som viser fire signifikante hovedeffekter: TSNo, Visit, LevelFirst og NrReplicationsInVisit. 

Derudover forekommer der også en signifikant vekselvirkning: TSNo*Visit. Der er ingen signifikant vekselvirkning 

mellem TSNo*Levelfirst, Visit*Levelfirst, TSNo*NrReplicationsInVisit, Visit*NrReplicationInVisit, 

LevelFirst*NrReplicationsInVisit..  

 

Bilag 20 – MoCA opgave 1 og opgave 2, testperson 12 

	  

Univariate Tests of Significance for SRT (Raw_Data_HINT5080_recoded in HINT5080_v2)
Over-parameterized model
Type III decomposition; Std. Error of Estimate: 1.286587

Effect
Effect
(F/R)

SS Degr. of
Freedom

MS Den.Syn.
Error df

Den.Syn.
Error MS

F p

Intercept
TSNo
ListType(Visit)
Visit
NrReplicationsInVisit
Error

Fixed 0.405 1 0.4049 14.0272 202.2958 0.0020 0.964945
Random 3209.379 14 229.2414 339.0000 1.6553 138.4887 0.000000

Fixed 777.787 4 194.4469 339.0000 1.6553 117.4687 0.000000
Fixed 52.796 1 52.7963 339.0000 1.6553 31.8951 0.000000
Fixed 6.572 1 6.5718 339.0000 1.6553 3.9701 0.047115

561.149 339 1.6553

Univariate Tests of Significance for SRT (Raw_Data_HINT5080_recoded in HINT5080_v2)
Over-parameterized model
Type III decomposition; Std. Error of Estimate: 1.255723

Effect
Effect
(F/R)

SS Degr. of
Freedom

MS Den.Syn.
Error df

Den.Syn.
Error MS

F p

Intercept
TSNo
Visit
LevelFirst
NrReplicationsInVisit
TSNo*Visit
TSNo*LevelFirst
Visit*LevelFirst
TSNo*NrReplicationsInVisit
Visit*NrReplicationsInVisit
LevelFirst*NrReplicationsInVisit
Error

Fixed 1.689 1 1.6888 14.0000 206.1115 0.0082 0.929158
Random 2885.560 14 206.1115 9.3617 3.0323 67.9714 0.000000

Fixed 52.796 1 52.7963 15.6984 3.1443 16.7911 0.000871
Fixed 655.341 1 655.3408 16.6783 2.0861 314.1414 0.000000
Fixed 20.818 1 20.8182 14.0000 0.9556 21.7859 0.000363

Random 46.763 14 3.3402 297.0000 1.5768 2.1183 0.011013
Random 30.097 14 2.1498 297.0000 1.5768 1.3634 0.170021

Fixed 3.956 1 3.9564 297.0000 1.5768 2.5091 0.114257
Random 13.378 14 0.9556 297.0000 1.5768 0.6060 0.859751

Fixed 0.879 1 0.8785 297.0000 1.5768 0.5571 0.456010
Fixed 3.252 1 3.2522 297.0000 1.5768 2.0625 0.152016

468.322 297 1.5768


