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LÄSFÖRSTÅELSE KAN FÖRSÄMRAS AV ATT LYSSNA PÅ SJÄLVVALD MUSIKHenrik RoslundDenna  studie  undersöker  om  musik  kan  påverka  resultatet  på  ett  läsförståelseprov.  Det  finns tidigare forskning som tyder på att musik ändrar vårt känslomässiga tillstånd vilket i sin tur kan påverka  vår  kognitiva  förmåga.  Försöket  bestod  av  att  64  gymnasieelever  fick  utföra  två läsförståelseprov,  ett  i  tystnad  och  ett  när  de  fick  spela  sin  egen  musik  genom  sina  egna musikspelare. Efter varje prov fick deltagarna fylla i ett formulär med kontrollfrågor gällande deras prestation och studievanor. Det fanns en signifikant interaktion mellan musik och deltagarnas vana att studera med musik, så att de vana presterade sämre med musik jämfört med tystnad.
På senare tid har det blivit allt vanligare att man hör musik i vardagen. Caféer och butiker spelar musik, det händer att radion spelar i bussen och man kan själv välja att ha bakgrundsmusik i stort sett var man än befinner sig tack vare ökad tillgång till  billig,  bärbar  musikutrustning.  Många  skolelever  och  studenter  anser  sig koncentrera sig bättre om de får lyssna på musik, och många lyssnar på musik när de  studerar  hemma.  Detta  är  möjligt  tack  vare  ny  teknik  som  gjort  musik  så lättillgänglig  som  den  är  idag.  Det  är  därför  viktigt  att  undersöka  vad  musik egentligen har för inverkan när man studerar och arbetar.Varför skulle musik överhuvudtaget ha någon effekt på studieprestation? Det finns studier  som  visar  att  musik  kan  både  höja  och  sänka  prestation  beroende  på uppgiften. Minskad prestation förklaras generellt med att man blir distraherad, till exempel  för  att  bearbetningen  av  musiken  kräver  kognitiva  resurser  som  görs otillgängliga för den egentliga uppgiften, eller för att den väcker nya tankar som leder bort från uppgiften. Det finns bland annat en studie som visat att den text som en vokalist  sjunger lätt  konkurrerar med annan texthantering som läsande eller skrivande (Avila, Furnham & McClelland, 2012). Ökad prestation har inte lika uppenbara förklaringar, men en av dem är att ökad arousal kan ha en effekt. Musik kan höja både fysisk (Carpentier & Potter, 2007; Lingham & Theorell, 2009) och emotionell  arousal  (Schäfer & Sedlmeier, 2011). Schäfer och Sedlmeier definierar fysisk  arousal  som  förhöjd  hjärtrytm,  andningsrytm  och  hudkonduktans. Emotionell  arousal  syftar på den subjektiva  uppskattningen av i det här fallet ett musikstycke, och de fann att dessa typer av arousal inte är oberoende av varandra: De  spelade  musik  och  mätade   deltagares  hjärtrytm,  hudkonduktans  och andningsrytm  medan  de  lyssnade.  Deltagarna  fick  även  fylla  i  hur  intensivt  de kände fenomen som gåshud, en känsla av värme och hur spänd man kände sig. Alla dessa faktorer samvarierade med varandra.Eftersom de flesta studierna av ökad prestation relaterar till den så kallade Mozart-effekten kommer jag att redogöra för detta begrepp och vad forskningen kommit fram till.  Begreppet myntades efter en studie av Rauscher,  Shaw och Ky (1993), som visade förbättrad prestation på en visuospatial uppgift efter att ha lyssnat på ett stycke ur en sonat av Mozart. Senare forskning har gått åt båda hållen: Det finns  
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flera exempel på studier som inte lyckats replikera effekten (McCutcheon, 2000; Newman,  Rosenbach,  Burns  &  Latimer,  1995;  Pietschnig,  Voracek  &  Formann, 2010; Steele, Brown & Stoecker, 1999), och andra som lyckas göra det (Bock, 2010; Rauscher  et  al.,  1998).  Thompson,  Husain  och  Schellenberg  (2001)  försöker förklara vad effekten beror på, och menar att den är ett resultat av förhöjd arousal  och bättre  humör  snarare  än  en  påverkan av  kognitiv  förmåga.  Effekten skulle enligt dem vara indirekt, via vår subjektiva värdering av musiken, som i sin tur får oss  att  anstränga  oss  lite  mer.  Den  förklaringen  stöds  också  av  Cassidy  och McDonald (2009), som lät personer spela ett datorspel som gick ut på att köra en bil med antingen egenvald musik, musik som valts ut av experimentledarna, eller billjud.  Man  fann  att  försökspersonerna  skattade  sin  egen  musik  som  minst distraherande och mest omtyckt, och att man kände sig lugnare av att lyssna på den.  Det  motsatta  visade  sig  för  den  alternativa  musiken  som  var  utvald  av försöksledarna. Att det beror mycket på vad lyssnarna tycker om musiken, eller hur vana  de  är  vid  den,  visas  också  av  Perham  och  Withey  (2012).  I  deras  försök tenderade deltagare att prestera bättre på en liknande uppgift när de lyssnade på musik de själva fått välja ut. Nantais och Schellenberg (1999) undersökte om man presterar bättre som en funktion av gillande eller av stimulit i sig, och jämförde att  lyssna på Mozart med att höra en berättelse av Stephen King. De kom fram till att  man gör bäst ifrån sig i den betingelse man föredrar, något som har kommit att kallas för King-effekten. I ett försök där man testade mental rotation hos musiker jämfört  med  icke-musiker  fann  Aheadi,  Dixon  och  Glover  (2010)  att  Mozart-lyssnande inte hade någon effekt på musiker. Detta trodde de kunde bero på att musiker  bearbetar  melodisk  information  i  båda  hjärnhalvorna,  medan  icke-musiker enbart använder sig av höger hjärnhalva, och det är denna som i högre grad används vid spatiala uppgifter. En senare studie har gett ytterligare stöd till den förklaringen, då man testade både visuospatial förmåga och ordförståelse hos musiker och icke-musiker (Patston & Tippett, 2011). Musikernas prestation på det visuospatiala testet påverkades inte av musik, precis som i Aheadi et al., men deras prestation  försämrades  på  ordförståelsen,  vilket  tolkas  som  att  musikers bearbetning  av  musik  använder  processer  som  också  används  till språkbearbetning. Detta gäller kanske inte bara musiker.  Högstadieelever presterade sämre när de lyssnade på musik innan de gjorde ett läsförståelsetest (Anderson & Fuller, 2010).  Det  finns  även  exempel  på  studier  som  visar  att  människor  som  tenderar  att studera  med  musik  ofta  rapporterar  att  de  blir  mindre  distraherade  av  musik under  en  arbetsuppgift  (Doyle  &  Furnham,  2012;  Furnham  &  Strbac,  2002). Furnham och  Strbac  bekräftade  även  att  musik  försämrar  läsförståelse  (2002), men visade också att deltagare med hög vana att studera med bakgrundsmusik fick ett något bättre resultat än deltagare med mindre vana. Att läsförståelse påverkas kan även vara en effekt  av vilken musik man lyssnar på.  Johansson,  Holmqvist,  Mossberg  och  Lindgren  (2012)  såg  att  deltagare  gjorde  sämre  ifrån  sig  på  ett läsförståelsetest när de lyssnade på musik de uttryckligen sagt att de inte föredrar att studera till. De hittade ingen signifikant effekt för samma uppgift med musik de 
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föredrog eller ljud från ett café.  Om musik stör ens förmåga att förstå vad man läser,  varför  då  ha  musik  i  bakgrunden?  En  enkätstudie  visade  att  barn  och ungdomar  mellan  10  och  20  år  mest  använder  sig  av  musik  för  att  hjälpa koncentrationen  och  för  att  man  tycker  att  det  blir  långtråkigt  i  tystnad (Kotsopoulou & Hallam, 2010).Ovanstående  genomgång  visar  att  musik  både  tycks  kunna  öka  och  minska prestation, och att ökning och minskning generellt tycks förklaras på olika sätt: Å ena sidan ökad arousal genom subjektiv värdering,  och å andra sidan att musik distraherar. Syftet med denna studie är att vidare undersöka musikens inverkan på läsförståelse med fokus på ens egen musiksmak. Utifrån tidigare studier förväntar jag mig att (1) närvaron av bakgrundsmusik kommer att ge ett sämre resultat på ett läsförståelseprov jämfört med ett likvärdigt prov utfört i tystnad och att (2) den negativa effekten av musiken minskas om man sedan tidigare är van att studera med musik i bakgrunden. Metod
DeltagareDeltagarna bestod av ett  bekvämlighetsurval  av 64 gymnasieelever från samma skola mellan 15-19 år (M=16.75, SD=0.97), varav 52 var kvinnor.
Material/ApparaturMaterialet  består av läsförståelsedelarna (två delprov)  från högskoleprovet  från 2011.  Delarna  är  tagna  ur  provpass  3  och  5,  och  varje  del  innehåller  10 flervalsfrågor med fyra alternativ. Materialet innehöll även ett frågeformulär med kontrollfrågor.  Formuläret  består  av  fem  självskattningsfrågor  som  med  ett undantag  besvaras  på  en  skala  från  0-100.  Frågorna  kontrollerade  hur  många frågor man trodde man svarat rätt på (i procent), hur distraherad man kände sig under  provtillfället,  hur  ofta  man lyssnar  på musik  när  man studerar,  om man lyssnade på musik under provtillfället och hur ofta musiken man lyssnade på hade sång.  Fråga om man lyssnade på musik  besvaras  enbart  ”Ja”  eller  ”Nej”,  och är svaret ”Nej” besvaras inte den sista frågan. Efter varje delprov fanns ett exemplar av ovanstående formulär, och allt häftades ihop i ordningen delprov 1, formulär, delprov 2, formulär. Försöksdeltagarna ombads ta med sig egen musikutrustning i form av en bärbar musikspelare (mp3-spelare, mobiltelefon, laptop) med minst 20 minuter musik på samt ett par hörlurar.
Procedur/DesignNär deltagarna satt sig i salen fick de först veta att de fick avbryta försöket när de ville utan anledning, att deras svar inte kunde återkopplas till dem som individer och att deras svar endast skulle användas till denna studie. De försäkrades även att  deras  medverkan/resultat  inte  skulle  ha  någon  inverkan  på  deras  skolbetyg. Innebörden  av  varje  fråga  på  det  tillhörande  frågeformuläret  förklarades  av försöksledare,  och  deltagarnas  frågor  besvarades.  Varje  delprov  hade  en 
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tidsbegränsning på 20 minuter, varpå deltagarna ombads fylla i det efterföljande formuläret. Tiden togs med tidtagaruret på en mobiltelefon. När alla deltagare var klara ombads de slå på sina musikspelare och ta på sig hörlurarna, och proceduren gjordes om med delprov 2. Försöket utfördes vid två tillfällen, med den skillnaden att betingelserna kom i omvänd ordning: Vid det andra testtillfället fick deltagarna börja med musik för att sedan göra andra halvan av provet i  tystnad.  Vid båda tillfällena fick hälften av deltagarna börja med ena halvan av provet medan andra hälften  fick  börja  med  andra  halvan  för  att  kontrollera  för  eventuella ordningseffekter av delproven. Efter försöket tackades deltagarna muntligt för sin medverkan och fick fylla i en blankett för att få ut sin kompensation á 80 kronor.  Försöken utfördes efter skoltid på skolan som försöksdeltagarna normalt går på. Vid första tillfället deltog 39 personer mellan 15-19 år (M=16.69, SD=1.10) och vid andra tillfället deltog 25 personer mellan 16-18 år (M=16.84, SD=0.75).ResultatTabell 1 sammanfattar resultaten av läsförståelseproven samt skattningarna som gjordes efter varje delprov. Maxpoängen på läsförståelseproven var 10 poäng. Alla frågor utom en besvarades på en skala mellan 0-100, uttryckt i procent. Fråga 3 gäller deltagarnas vardag, så svaren är desamma i båda betingelserna. Fråga 4 (”Jag lyssnade på musik under provtillfället”) står inte med då det endast är en ja/nej-fråga och fråga 5 besvarades bara under den relevanta betingelsen. Tabell  1.  Medelvärden (och standardavvikelser)  för delproven i  läsförståelse samt  
skattningarna på frågeformulär. 0=Inget/inte alls, 100=Allt/hela tiden. Variabel Tystnadsbetingelse MusikbetingelseTestresultat 3.92 (1.90) 3.59 (1.72)”Jag tror jag svarade rätt” 41.95 (19.51) 38.90 (19.28)”Jag kände mig distraherad” 43.44 (28.07) 58.36 (23.79)”Jag lyssnar på musik när jag studerar” 42.89 (30.61)”Musiken jag lyssnade på hade sång” 75.23 (22.47)Ett beroende  t-test för betingelserna (tystnad och musik) gav  t(63) = 1.302,  p  = 0.198 och är således inte signifikant (alpha = 0.05). Korrelationen mellan antal rätt i  musikbetingelsen  och  skattningen  av  hur  ofta  man  studerar  med  musik  i bakgrunden  var  inte  heller  signifikant  (r  =  -0.155,  p  =  0.225).  Ingen  av korrelationerna  mellan  självskattningarna  och  antal  rätta  svar  var  signifikanta: Mellan  prestation  och  skattad  prestation  med  musik  gav  r  = 0.126,  p  =  0.323; mellan prestation och skattad prestation utan musik gav r  = 0.208,  p = 0.099. Ett beroende  t-test  visar  att  man  är  signifikant  mer  distraherad  under musikbetingelsen än under tystnadsbetingelsen (t(63) = 3.330, p = 0.001).Delar man upp deltagarna efter hur vana de är att studera med musik (medianen = 35, deltagare under medianen hamnar grupp 1 (n=32), deltagare över hamnar i 
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grupp 2 (n=32)) ser man att det är grupp 1 som står för det signifikanta resultatet gällande  distraktion.  Samma  t-test  gjordes  mellan  distraktionsvariablerna,  för grupp 1  (låg  studievana med  musik)  blev resultatet  t(31)  =  4.289,  p  < 0.0001. Resultatet för grupp 2 är ej signifikant (t(31) = 0.402, p = 0.690). Man ser även att deltagare som uppger att de ofta studerar med musik hade ett signifikant sämre resultat när de utförde provet med musik jämfört med provet i tystnad (t(31)=2.16, 
p=0.039).  Figur  1  visar  interaktionen  mellan  studievana  med  musik  och  antal korrekta svar i vardera betingelse.

Figur  1.  Medelvärden  och  konfidensintervall  för  antal  rätta  svar  i  musik-  och tystnadsbetingelserna grupperat efter studievana med musik.DiskussionSyftet med studien var att undersöka om musik påverkar läsförståelse negativt och om denna effekt minskas av vana att studera med sin egen musik. Det fanns ingen effekt av musik på läsförståelse, men det syntes en effekt av vana med att studera med musik  på antal  rätta  svar  i  de  två  betingelserna.  Hypotesen om att  musik påverkar läsförståelse kan bara bekräftas givet att  hypotesen om att studievana med  musik  mildrar  den  negativa  effekten  av  musik  förkastas,  då  effekten  av studievana gick åt motsatt håll från vad som var förväntat och ökade den negativa effekten av musiken.
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Det  är  inte  så  konstigt  att  personer  som  sällan  eller  aldrig  studerar  med bakgrundsmusik skattar sig som mer distraherade under musikbetingelsen, då det inte är ett stimulus de är vana att arbeta med. Tidigare forskning visar även på den negativa effekten av tal/sång på läsförståelse (Avila, Furnham & McClelland, 2012), vilket var anledningen till att frågan om sång och text fanns med i det tillhörande frågeformuläret.  Det  är  däremot  kontraintuitivt  att  resultaten  säger  att  denna höjning  av  distraktion  inte  hade  någon  effekt  på  deras  läsförståelse,  när personerna med hög studievana med musik  inte  anser sig mer distraherade men musiken  har  en effekt  på  deras  läsförståelse.  Resultaten  går  emot  studier  som Furnham & Strbac (2002) där deltagare med hög vana att studera med musik gör bättre ifrån sig än de med lägre vana på ett läsförståelsetest med bakgrundsmusik,  och  de  såg ingen skillnad på deltagarnas  prestation  med musik  eller  i  tystnad. Däremot ligger denna studies resultat i linje med Anderson och Fuller (2010) som också visade att personer med högt skattad studievana med musik får försämrad läsförståelse när de utför ett test med bakgrundsmusik jämfört med tystnad. De spekulerar att dessa deltagare inte reflekterar över hur mycket uppmärksamhet som avstyrs från uppgiften de skall lösa, och är så vana att studera med musik att det inte gått upp för dem att de kanske skulle prestera bättre utan distraktionen som musiken utgör. Jag tolkar mina resultat på ett liknande sätt. Det faktum att det inte  fanns  någon  stark  korrelation  mellan  antal  rätta  svar  och  deltagarnas skattning  av  deras  prestation  indikerar  att  det  är  svårt  att  uppskatta  sin  egen förmåga korrekt. Det kan vara något av en väckarklocka för någon som tycker om att studera till musik att se hur resultaten faktiskt ser ut och inse att det inte alltid är optimalt att lyssna på musik.Designen var utformad för att maximera ekologisk validitet. Försöksdeltagarna fick ha  sin  egen  utrustning  med  sin  egen  musik  för  att  replikera  den  ljudmiljö  de befinner sig i till vardags, tillsammans med musiken som de tycker om att lyssna på. Trots att det var oförutsett så kan det faktum att försöket gjordes i grupp bidra till  ekologisk  validitet  då  omständigheterna  i  hög  grad  emulerar  en  vanlig klassrumssituation, till bekostnad av kontrollerade testförhållanden. Alla deltagare hade som sagt sin egen musik – som i sig kan vara mer eller mindre distraherande – och deras ljudutrustning var väldigt olika. Något som framgick var att det uppstår relativt  mycket  ambient  ljud  när  flera  personer  skriver  i  grupp  trots  att  de  är ombedda att vara tysta, såsom hostningar och någon som tankspritt knackar med pennan  i  bordet.  Det  kan  ha  bidragit  till  höjda  distraktionsskattningar  i tystnadsbetingelsen  som  i  sin  tur  kan  ha  lett  till  en  mindre  skillnad  mellan betingelserna än vad som hade varit fallet om man gjort försöket individuellt. Med det sagt borde formuleringen på frågan ”Jag kände mig distraherad” kontrollera för ambient ljud. Allt detta gör att man ska vara försiktig då man drar slutsatser om eventuella effekter av betingelserna då kontrollen av confounders är låg.Utförandet av försöken gick inte särskilt bra då många oförutsedda störelement dök upp, speciellt under det andra tillfället. Under försökets gång knackade det på dörren då någon ville in, en försöksdeltagare reste sig från sin plats för att ställa en 
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fråga till försöksledaren och när en försöksdeltagare var klar reste denne sig upp för att återlämna sina hörlurar innan försökstiden var slut. Vid första tillfället var  salen dubbelbokad med en annan aktivitet, så försöket fick flyttas till en annan sal. Man kan inte avskriva att det kan ha påverkat vissa aspekter, specifikt den nivå av distraktion deltagarna upplevt, men det har förmodligen inte påverkat resultatet av undersökningen då inga signifikanta skillnader hittades mellan testtillfällena.Som  förslag  på  vidare  forskning  vore  det  intressant  att  se  vilket  resultat  en uppföljningsstudie  skulle  få  om  försöksdeltagarna  testades  individuellt  för  att eliminera den distraherande effekten av de övriga deltagarna som dök upp i denna studie,  samt  standardisera  testapparaturen  för  att  undvika  att  olika  utrustning påverkar individuella resultat. Som jag nämnde tidigare så skulle det kunna leda till att  man kan illustrera effekten av musik på läsförståelse ännu bättre genom att eliminera övriga variabler. Jag skulle även vilja se en studie som tar konceptet åt andra hållet och låter deltagare studera in en text med bakgrundsmusik eller ej för att  sedan  testas  vid  ett  senare  tillfälle.  Detta  skulle  vara  en  bättre operationalisering  av  att  studera  som bättre  representerar  en  vardagssituation, och skulle dessutom få med minneskomponenten som finns med när man studerar inför till exempel ett prov.Sammanfattningsvis  är  det  svårt  att  dra  några  konkreta  slutsatser  vad  gäller effekten av musik på läsförståelse utifrån den data som samlats till denna studie när den relateras till tidigare forskning på området, men resultaten pekar på att personer som vanligtvis studerar/läser med musik i bakgrunden kanske borde se över sina studievanor. ReferenserAheadi, A., Dixon, P., & Glover, S. (2010). A limiting feature of the Mozart effect: Listening enhances mental rotation abilities in non-musicians but not musicians.  Psychology Of Music,  38(1), 107-117. doi:10.1177/0305735609336057Anderson, S.  A.,  & Fuller,  G.  B.  (2010).  Effect of music on reading comprehension of junior high school students. School Psychology Quarterly, 25(3), 178-187. doi:10.1037/a0021213Avila, C., Furnham, A., & McClelland, A. (2012). The influence of distracting familiar vocal music on  cognitive  performance  of  introverts  and  extraverts.  Psychology  Of  Music,  40(1),  84-93. doi:10.1177/0305735611422672 Bock, O. (2010). Sensorimotor adaptation is influenced by background music.  Experimental Brain  
Research, 203(4), 737-741. doi:10.1007/s00221-010-2289-0 Carpentier,  F.,  & Potter,  R.  F. (2007).  Effects of music on physiological  arousal: Explorations into tempo and genre. Media Psychology, 10(3), 339-363. doi:10.1080/15213260701533045Cassidy, G., & MacDonald, R. (2009). The effects of music choice on task performance: A study of the impact  of  self-selected  and  experimenter-selected  music  on  driving  game  performance  and experience. Musicae Scientiae, 13(2), 357-386. doi:10.1177/102986490901300207
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