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Abstract 
 
Since the brain is an important prerequisite for human language there is a great interest to gain 

more knowledge about healthy brain activity during language mediated communication. This 

study examines variations in high level language ability relating to demographic factors like 

gender and age and relates language ability to neural activity. 

 

Eighteen individuals in ages between 22 and 64 were included and divided into groups in 

relation to gender and age. The material used to assess language ability was derived from 

Testbatteri för Bedömning av Subtila Språkstörningar (Laakso, Brunnegård, Hartelius & 

Ahlsén, 2000), Swedish Lexical Decision Test (Almkvist, Adveen, Henning & Tallberg, 

2007) and a reading test (Högskoleprovet). The results were correlated with measured brain 

activity using functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) and language paradigms. 

ANOVA was applied to discover possible demographic variances in language ability as well 

as in brain activity. 

 

The results showed no significant differences in language ability. On the other hand there was 

a tendency that younger individuals scored higher on language tests than older. Naming 

ability was inversely related to neural activity in Broca. Neural differences were also found 

regarding gender and age. Men showed generally more activation than women. Younger 

individuals, as well as the individuals with high wordgeneration ability, activated more subtle 

areas than others. This study also points to a relation between high language ability and high 

cognitive ability. 
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Sammanfattning 
 
Då hjärnan är en viktig förutsättning för mänskligt språk finns stort intresse för att öka 

kunskapen om den friska hjärnans aktivitet vid språklig kommunikation. Föreliggande studie 

undersöker högre språkliga förmågors variation, avseende de demografiska faktorerna kön 

och ålder samt relaterar språklig förmåga till neural aktivitet. 

 

Arton försökspersoner mellan 22 och 64 år inkluderades och delades in i grupper efter kön 

och ålder. Materialet som användes för kartläggning av språklig förmåga härstammade från 

Testbatteri för Bedömning av Subtila Språkstörningar (Laakso, Brunnegård, Hartelius & 

Ahlsén, 2000) samt Swedish Lexical Decision Test (Almkvist, Adveen, Henning & Tallberg, 

2007) och Högskoleprovets lästest. Resultaten korrelerades med uppmätt hjärnaktivitet vid 

språkliga paradigm i funktionell magnetkameraundersökning (fMRI). ANOVA användes för 

att upptäcka eventuella variationer mellan grupperna, både i språklig förmåga och i 

hjärnaktivitet. 

 

Resultaten visade inga signifikanta variationer i språkförmåga. Däremot kunde tendenser 

skönjas där yngre presterade bättre på språktesterna än äldre. Benämningsförmåga befanns 

omvänt relaterad till neural aktivitet i Broca. Neurala skillnader upptäcktes även avseende kön 

och ålder. Män uppvisade generellt högre grad av aktivering än kvinnor. Den yngre 

försöksgruppen, liksom de med hög ordflödesförmåga, aktiverade fler och mer subtila 

områden än övriga. Studien pekade även på att hög kognitiv förmåga var relaterad till hög 

språkförmåga. 
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”Trött på alla som kommer med ord, ord men inget språk 

for jag till den snötäckta ön. 

Det vilda har inga ord. 

De oskrivna sidorna breder ut sig åt alla håll! 

Jag stöter på spåren av rådjursklövar i snön. 

Språk men inga ord.” 

 
Från mars -79 av Tomas Tranströmer 
 
 
Inledning 
 
Graden av språkfärdighet är avgörande för människans förmåga att kommunicera. Därför 

finns det ett stort intresse att öka kunskapen om den friska hjärnans aktivitet vid språklig 

kommunikation. Kunskap om normal språklig funktion är ytterst viktig när det gäller att tolka 

resultat från neurofunktionella studier rörande till exempel stroke eller språk- och 

minnesstörningar som uppstår på grund av andra neurologiska sjukdomstillstånd. Mycket som 

hittills är känt om hjärnans aktivitet i förhållande till olika språkliga uppgifter härstammar 

från studier av hjärnskadade patienter. Dessa studier ger dock inte en fullständig bild då 

hjärnskador ofta drabbar även andra förmågor, som exekutiva funktioner och uppmärksamhet. 

Kompletterande studier av biologiskt ”normala” hjärnor är därmed av stor vikt (Honjo, 1999). 

Föreliggande studie är en del i projektet NormSpråk, vars långsiktiga mål är att förbättra 

tolkningar av fMRI- undersökningar av patienter med språkstörningar. 

 
Bakgrund 
 
Språkförmåga 

Traditionellt beskrivs språkförmåga som aktivitet inom fyra grundläggande förmågor; höra, 

tala, läsa och skriva. Flera nutida forskare anser dock denna uppdelning vara missvisande, då 

färdigheterna för det första ofta integreras och för det andra alltid sker i en kontext. Idag 

används ofta kommunikativ språkförmåga för att beskriva vad språkbehärskning innebär 

(Bachman & Palmer, 2000). 

 

Enligt Miller och Paul (2007) har språket två modaliteter, förståelse och produktion, som båda 

integrerar tre aspekter; form, innehåll och användning (Paul & Norbury, 2007). Språkförmåga 

är därför inte något enhetligt utan kan delas in i fonologiska, grammatiska, semantiska och 
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pragmatiska domänen. Fonologi och grammatik avser språkets form, semantisk förmåga 

speglar innehållet medan pragmatiska domänen speglar användning (Nettelbladt, Samuelsson, 

Sahlén & Ors, 2008; Paul & Norbury, 2007). Forskare och kliniker är inte ense om hur 

språkområdet ska avgränsas. Vissa betraktar språk som en specifik förmåga, skilt från andra 

högre kognitiva förmågor och andra anser att språket är integrerat med och beroende av olika 

kognitiva förmågor som till exempel korttidsminnet. Ytterligare andra ser språk som en 

förmåga att utföra kommunikativa handlingar och samspela i kommunikation (Ahlsén, 2000). 

 

Candlin och Bachman har upprättat modeller för att beskriva språklig förmåga som innefattar 

även kunskapen om hur språk används för särskilda kommunikativa ändamål. Bachmans 

modell (figur 1) definierar språklig förmåga som bestående av två komponenter; språklig 

kompetens och strategisk kompetens (metakognition). Den språkliga kompetensen kan delas 

upp i ytterligare två kategorier: organisatorisk och pragmatisk kunskap. Den organisatoriska 

kunskapen omfattar insikter om hur språket är organiserat på olika nivåer, såsom fonologisk, 

lexikal och grammatisk. Även produktion och förståelse av längre sammansatta grammatiska 

satser och texter är organisatorisk kunskap. Den pragmatiska kunskapen innehåller 

språkanvändningsregler och låter oss ”läsa mellan raderna” genom att bedöma yttranden 

utifrån det sociala sammanhanget. Den strategiska kompetensen kan betraktas vara högt 

stående exekutiva processer som har till uppgift att sammanföra och tolka all information som 

når de språkliga kategorierna. Detta kan anses vara en förutsättning för ett effektivt samspel 

mellan de olika språkliga kompetenserna. Med hjälp av den strategiska kompetensen kan 

språkanvändaren använda de språkliga kompetenserna i olika processer som innefattar 

produktion, förståelse och interaktion i naturlig kommunikation (Bachman & Palmer, 2000). 

 

Vid val av språktester utgick författarna i föreliggande studie från nedanstående interaktiva 

modell för att definiera språkförmåga. Testbatteriet som har använts ger en bedömning av 

olika språkliga nivåer och tar hänsyn till såväl organisatorisk som pragmatisk kompetens samt 

hur de används i kommunikativa syften. 
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Figur 2. Broadmann areor. 
(University of Michigan, 2008) 

Figur 1. Fritt efter Bachman och Palmer (2000). 
 

Språk och hjärna 

En viktig förutsättning för det mänskliga språket är hjärnan. Människans unika förmåga att 

producera, tolka och förstå språk är avhängigt kognitiva funktioner som minne och 

uppmärksamhet. Detta faktum gör neurologiska analyser av språk problematiska, då det är 

svårt att avgöra och selektera vilka resultat som beror just på det språkliga processandet 

(Démonet, Thierry & Cardebat, 2005). Hjärnan växer fram till 20 års ålder, då tillväxten 

avstannar och hålls konstant till 45-50 års ålder varefter krympande nervceller och axon gör 

att hjärnan minskar och tappar vikt (Sowell, Thompson & Toga, 2004). Män har i regel större 

hjärnstorlek och därmed större metabolism än kvinnor. Tidigare studier har dock visat att 

kvinnors hjärnor arbetar mer effektivt vilket kompenserar den mindre storleken (Christova, 

Lewis, Tagaris, Ugurbil & Georgopoulos, in press). 

 

Språkets kortikala organisation 

Hos 95 % av alla högerhänta är språket lateraliserat i 

vänster hemisfär (Crystal, 1997). När ett budskap tolkas 

krävs dock att associationer och information från övriga 

delar av storhjärnan inhämtas. Även den högra 

hjärnhalvan är delaktig i förmågan att förstå ord, men 

Språklig kompetens 

Organisatorisk kunskap Pragmatisk kunskap 

Lexikon Grammatik Retorik 
Kommunikativa 

funktioner Talakter 
 

Strategisk kompetens 
----------------------------------- 

Kontroll 

Fonologi
/ Grafem Språklig 

variation 
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Figur 3. Figuren visar vänster 
hemisfär och dess fyra lober; 
frontal- (1), parietal- (2), temporal- 
(3) och occipitalloben (4) samt 
cerebellum. (Nyfiken Vital, 2008) 

2
. 
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den är syntaktiskt svag och saknar artikulatorisk kontroll. Hjärnan är mycket komplext 

integrerad. Medan en liten skada kan ge svåra funktionsstörningar i vitt skilda delar av 

nervsystemet kan en stor substansförlust ge få mentala symtom (Risberg, 2000). Eftersom 

avbildningsmetoderna är begränsade, men framförallt då språkets kortikala organisation 

varierar från individ till individ är det svårt att lokalisera var i hjärnan specifika språkliga 

komponenter är belägna. Brodmann utformade en karta (figur 2), för att försöka identifiera 

olika områden i kortex. Denna är baserad på och indelad efter likheter och skillnader i de 

kortikala celltypernas struktur och organisation (Eriksson, 2001). Resultat från funktionella 

hjärnavbildningsstudier redovisas ofta i Brodmann areor (BA) (Nyberg, 2002). 

 

Många forskare hävdar att språk är organiserat i neurala nätverk som sammanlänkar både 

sensoriska och motoriska representationer av ord (Kolb & Whishaw, 2003). Annan forskning 

har visat att språksystemet är organiserat i ett stort antal små moduler som är tätt samlade och 

sammanlänkade och som på ett unikt sätt bidrar till språkprocessandet. Det finns ökat stöd för 

att hjärnans språkområden, även de klassiska, inte är specifika för språk utan involverar olika 

processer som bidrar till språkliga såväl som ickespråkliga funktioner (Bookheimer, 2002). 

Till exempel har undersökningar med fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) och 

PET (Positron Emission Tomography) visat att hjärnan aktiveras på olika sätt beroende på typ 

av uppgift. Områdena i och runt Broca (BA44/45), Wernicke (BA22) samt gyrus angularis 

(BA39) och gyrus supramarginalis (BA40) omfattas av ökad aktivitet vid språkliga uppgifter 

(Norrsell, 2008). Dessutom har de basala ganglierna liksom cerebellära kortex en betydande 

roll (Guenther, 2008). 

 

Idag anses två områden vara de viktigaste när det gäller 

produktion och förståelse av språk. Brocas område (BA44/45) 

är främst aktivt vid produktion av såväl högt som tyst tal 

(Honjo, 1999) och är beläget i bakre, nedre delen av 

frontalloben. Den övre temporallobsvindlingen runt Wernickes 

område utpekas som mest väsentlig för taluppfattning och 

förståelse. Skador i Wernickes area är ofta associerat med 

fonologiska svårigheter, särskilt framträdande vid 

repetitionsuppgifter. Det har även konstaterats att skador i 

bland annat gyrus fusiformis i mediala temporalloben ger 

upphov till alexi. Detta område ger tillträde till lexikala, semantiska och fonologiska 

1
.
. 

4 
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associationer av skrivna ord och är i högsta grad aktivt vid läsuppgifter (Démonet et al., 

2005). 

 

Språk i frontalloben 

Frontalloben är delaktig i förmågan till språkligt initiativ och mobilisering av meningsfulla 

utsagor samt meningsbyggnad. Förmågan att syntaktiskt och grammatiskt foga samman fraser 

och meningar beror på arbetet i och runt Brocas område. Här finns även förmågan att förstå 

meningar där ordföljd eller annan grammatisk struktur är av avgörande betydelse för 

förståelse (Eriksson, 2001). Supplementära motorarean (BA6) kan delas in i två delar; pre-

SMA och SMA, och anses vara associerad med planering och val av ord respektive motoriskt 

utförande av tal (Guenther, 2008). Vid studier med hjälp av hjärnavbildning har skillnader i 

frontallobens aktivering även uppdagats mellan högt, vokaliserat, och tyst, subvokaliserat tal. 

Tyst tal engagerar frontalloberna extra mycket medan högt tal använder sig av subkortikala 

centra (Ingvar, 2001) och leder till ökad aktivitet bland annat i putamen bilateralt (Guenther, 

2008). 

 

Språk i parietalloben 

Bakre delen av den vänstra parietalloben representerar förmågan att tolka prepositioner och 

förstå innebörden av komparativa satser, som till exempel: Pelle är större än Olle. Vem av 

dem är minst? (Eriksson, 2001). Bland annat gyrus supramarginalis (BA40) i parietalloben är 

av stor vikt för läsning och verbalt arbetsminne (Démonet et al., 2005). 

 

Språk i temporalloben och PTO-området 

Vänster temporallob tycks vara det huvudsakliga förrådet för lexikon och ordmobilisering 

medan förmågan att välja rätt fonem vid produktion av ord framförallt anses vara lokaliserad i 

de nedre delarna av vänster parietallob. PTO-området, där parietal-, temporal- och 

occipitalloberna möts, är av betydelse för språklig kategorisering och begrepp om ords 

betydelser och deras betydelsemässiga associationer. Vänster PTO-kortex och temporalbark 

spelar tillsammans en nyckelroll för adjektiv och substantiv, det vill säga för förmågan att 

behärska ord baserade på sensoriska erfarenheter (Eriksson, 2001). Avseende processande av 

verb anses dock frontalloben vara av störst betydelse (Démonet et al., 2005). 
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Språk i subkortikala strukturer 

Gyrus anterior cingulate, lokaliserad ovanför corpus callosum, har betydelse för kognitiv 

kontroll vid olika uppgifter men främst inhibering av motstridiga eller opassande svar vid 

ordproduktion och ordflödesuppgifter. Tillsammans med hippocampus utgör anterior 

cingulate en del i limbiska loben. Hippocampus har en framträdande roll för ordgenerering 

och sammanlänkar det ord som ska plockas fram med den associativa kontexten (Kircher, 

Whitney, Krings, Huber & Weiss, 2008). 

 

Thalamus är delaktig i specifika lingvistiska subprocesser som semantisk sökmekanism och 

vid semantiskt val vid flera lexikala alternativ. Forskning har visat att thalamus och andra 

subkortikala strukturer så som putamen, prefrontala gyrus och anterior cingulate har stor del i 

processande av högre lingvistiska uppgifter. Detta antas tyda på att kontrollerade semantiska 

sökvägar aktiveras när automatiserade processer inte räcker till (Ketteler, Kastrau, Vohn & 

Huber, 2007). 

 

fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) 

Vid ökad neural aktivitet ökar neuronen sin metabolism varmed extra näring fordras (Huettel, 

Song & McCarthy, 2004). Detta försörjs via ett ökat syresatt blodflöde till denna region 

(Nyberg, 2002). Syresatt (oxygenerat) hemoglobin har andra magnetiska egenskaper än 

ickesyresatt (deoxygenerat) hemoglobin. Med hjälp av funktionell 

magnetkameraundersökning (fMRI) kan dessa skillnader i blodets syrenivå detekteras 

(Huettel et al., 2004). Signalen som mäts benämns BOLD (Blood Oxygen Level Dependent) 

och är grunden i de flesta fMRI- undersökningar. Den mäter konsekvenserna av neural 

aktivitet snarare än aktiviteten själv (Engström, Ragnehed, Lundberg & Söderfeldt, 2004; 

Nyberg, 2002). Förändringarna i signalen som triggas av den neurala aktiviteten kallas för 

hemodynamisk respons. Denna varierar i form beroende på egenskaperna i stimuli och den 

neurala aktiviteten (Huettel et al., 2004). 

 

Vid magnetresonanstomografi (MRT) kan tre-dimensionella bilder av hjärnan erhållas. De 

olika områdena i hjärnan beskrivs i volymelement, voxlar, med en upplösning av cirka 1mm3. 

Ju mindre storlek voxeln har, desto större är möjligheten att identifiera fina strukturer i en 

hjärnavbildning (Huettel et al., 2004). 
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fMRI möjliggör analys av aktiveringars tidsförlopp och kan därmed säga något om när en 

region aktiveras relativt till en annan (Nyberg, 2002). Vidare kan även hjärnaktivitet i relation 

till utförande av en specifik uppgift, till exempel språkliga så som ordmobilisering och 

meningskomplettering, visualiseras (Huettel et al., 2004; Nyberg, 2002). 

 

Kännedom om normal hjärnaktivitet genom fMRI-undersökningar är av stor klinisk betydelse 

för diagnossättning, samt inför hjärnkirurgi då den normala funktionen behöver lokaliseras i 

relation till skadan (Detre, 2006). Vidare måste hänsyn tas till fysiologiska skillnader mellan 

friska individer och patienter vid tolkning av fMRI- resultat då individer med 

cerebrovaskulära sjukdomar har en förändrad BOLD- signal jämfört med friska individer. Till 

exempel har studier funnit att signalen är försenad vid skada eller cerebrovaskulär sjukdom 

(Engström et al., 2004). 

 

Språkliga delförmågor 

Läsning 

Utifrån ett lingvistiskt perspektiv kan inte talspråk skiljas från skriftspråk (Liberg, 1993). 

Läsning är en komplex, språkligt baserad, kognitiv förmåga som kräver organisering av högre 

mentala processer (Kahmi & Catts, 2005). Forskning visar på att skicklig läsning är beroende 

av interaktion mellan kognitiva, lingvistiska och perceptuella processer. Personer med god 

läsförmåga använder sina metakognitiva färdigheter i större utsträckning än de med sämre 

förmåga och då de läser för att förstå är de ständigt aktiva och riktar läsningen mot att tolka 

och uppfatta vad författaren har för avsikt med texten (Arnqvist, 1993). 

 

Verbalt flöde 

För att bedöma en persons exekutiva funktioner och språkliga förmågor så som sökstrategier 

och ordförrådets storlek har man länge använt ordflödesuppgifter (Kempler, Teng, Dick, 

Taussig & Davis, 1998). Tester för att mäta verbalt flöde används för att upptäcka verbalt 

språkliga brister efter hjärnskador samt språkförseningar hos barn. Dessutom kan man med 

verbala flödesuppgifter få ett användbart mått på delar av en individs förmåga till 

kommunikation i vardagen (Loonstra, Tarlow & Sellers, 2001). Främst används dock verbalt 

flöde som ett test av funktioner i frontalloben samt för att indikera ordfinnandesvårigheter hos 

individer där förmågan till benämning visats vara intakt (Crosson, 1998). 
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Benämning 

Benämning är den språkliga funktion som oftast påverkas vid hjärnskada och därmed är 

känslig för subtila språkstörningar (Crosson, 1998). Tester för konfrontationsbenämning är 

vanligt använda vid afasi och i kognitiv forskning. Det mest frekvent använda testet såväl 

kliniskt som inom forskning är Boston Naming Test, BNT (Tallberg, 2005). 

 

Högre språklig förmåga 

Högre språklig förmåga innebär förmågan att använda många olika komplexa språkliga och 

kognitiva processer samtidigt. Uppgifter som kan användas för att undersöka dessa förmågor 

kräver problemlösning, planering, förmåga att fatta beslut och förmåga att ge alternativa svar 

eller lösningar på samma lingvistiska input (Lethlean & Murdoch, 1997). Traditionellt 

använda afasitester är inte tillräckligt känsliga för att diskriminera mellan den normala 

variationen i språklig prestationsförmåga och subtila nedsättningar på grund av att 

testuppgifterna i stor utsträckning är för lätta (Crosson, 1998; Hartelius et al., 2004). Därför 

har särskilda tester som mäter högre språklig förmåga utvecklats. Ett sådant test är Bedömning 

av Subtila Språkstörningar, BeSS (Brunnegård & Laakso, 1998), som ursprungligen innehöll 

tio deluppgifter. Efter en pilotstudie reviderades BeSS till sju deltester (Laakso, Brunnegård, 

Hartelius & Ahlsén, 2000), som senare kompletterades för en version benämnd Testbatteri för 

Bedömning av Subtila Språkstörningar, TBSS (Holmbro & Olsson, 2000). Samtliga 

ovanstående tester tar hänsyn till högre språklig förmåga då de genom att inkludera 

bedömning av semantik, syntax samt pragmatik visar på förmåga att använda olika delar av 

språkliga och kognitiva processer (Lethlean & Murdoch, 1997). Konkret innebär detta 

testuppgifter som kräver tolkning av tvetydiga meningar, att göra inferenser, återskapa 

meningar samt tolkning av bildspråk (Lethlean & Murdoch, 1997) och tester av ordförrådets 

omfång. Vidare är repetition den mest elementära formen av expressivt språk och vanligt 

förekommande vid bedömning av högre språklig förmåga. Därför ingår även ett test av denna 

förmåga i TBSS (Laakso et al., 2000). 

 
Språktestning 

Bachman och Palmer (2000) menar att språktester inte kan generaliseras och anses rättvisande 

för alla situationer. Testledaren måste anpassa valet av kliniska test efter den grupp som testas 

samt vara väl medveten om varför testet genomförs och vad testresultaten ska användas till 

för att få ett pålitligt resultat (Bachman & Palmer, 2000). En fullständig språklig bedömning 
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bör omfatta skilda språkfunktioner och minst inkludera bedömning av benämning, repetition 

och audio-verbal förståelse. Vid undersökning av subtila språkstörningar är tillfredsställande 

svårighetsgrad nödvändig. Detta för att upptäcka individer med högfungerande premorbid 

förmåga som uppvisar minskad funktion och som annars skulle hamna i lägre delen inom 

normalomfånget (Crosson, 1998). Språktester låter sig sällan översättas och bör därför även 

vara framtagna på det specifika språk som åsyftas (Lohmander et al., 2005). För att testet ska 

vara bra bör dess uppgifter dessutom korrelera väl med hur språket används i verkliga livet 

(Bachman & Palmer, 2000). Förmågan att känslomässigt, socialt och intellektuellt använda 

språket skiljer sig åt bland individer med normalt utvecklade språkkunskaper. Utöver språkets 

kärna finns således andra psykologiska dimensioner som avgör hur språket används 

(Eriksson, 2001). För att kunna dra slutsatser om språklig förmåga utifrån test måste en tydlig 

definition kunna göras, som avgränsar de språkliga förmågorna från andra personliga 

egenskaper som skulle kunna påverka testresultaten (Bachman & Palmer, 2000). 

 

Kognitiva förmågor 

Kognitiva funktioner och språk är ömsesidigt beroende av varandra. Högre språkliga 

funktioner är därför känsliga för kognitiva nedsättningar. Bedömningar av högre språklig 

förmåga bör som ett led i detta inkludera en jämförelse med neuropsykologiskt status 

(Brunnegård & Laakso, 1998). Föreliggande studie avser att testa språklig förmåga hos 

normala vuxna individer varför det krävs tester på en hög språklig nivå för att undvika 

takresultat samt även tester av kognitiv funktion. 

 

Swedish Lexical Decision Test, SLDT är ett test som mäter förmågan att kunna skilja mellan 

riktiga svenska ord och påhittade (pseudo-) ord. Testet är utvecklat för att skatta kognitiv 

förmåga, fullskalig intelligenskvot, FSIQ. Det har visat sig att resultat från SLDT korrelerar 

väl med en kortare version av svenska Wechsler Adult Intelligence Scale Revised, WAIS-R, 

och ger en bra bild av premorbid kognitiv förmåga, genom att mäta förmågor som är relativt 

resistenta mot neurologiska sjukdomar och skador (Almkvist, Adveen, Henning & Tallberg, 

2007). 

 

Arbetsminne 

Funktioner för högre språklig förmåga är mycket känsliga för kognitiva svårigheter så som 

minnesstörningar (Lethlean & Murdoch, 1997). Arbetsminnet är uppdelat i olika 
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komponenter; varav fonologiska loopen är den komponent som handhar talbaserad 

information (Nyberg, 2002). Meningarna går isär gällande huruvida arbetsminnet är inblandat 

i vår förmåga att tolka och förstå meningen i verbala meddelanden. Samförstånd tycks råda 

kring uppfattningen att syntaktiskt och semantiskt enkla meningar avkodas direkt, utan 

inblandning av arbetsminnet. När det gäller grammatiskt komplexa meningar samt meningar 

med många innehållsrika ord eller där ordföljd spelar roll för förståelsen hävdar de flesta 

forskare däremot att arbetsminnets fonologiska loop spelar en avgörande roll (Gathercole & 

Baddeley, 1995). 

 

Demografiska faktorer 

Kön 

Diskussioner har förts kring huruvida språket är mer lateraliserat hos män än hos kvinnor. 

Detta skulle kunna vara en förklaring till varför män drabbas av afasi i större utsträckning än 

kvinnor (Weiss et al., 2006). Det finns anatomiskt stöd för denna hypotes, då kvinnor tycks ha 

fler förbindelser i corpus callosum. Språkområden är generellt större hos män än hos kvinnor. 

Eftersom kvinnor anses skickligare än män på verbala förmågor skulle dessa resultat indikera 

att storleken på språkområdena är omvänt relaterad till förmågan. Denna hypotes stöds även 

av studier som visat att hos flerspråkiga är det starkaste språket distribuerat över en mindre 

yta än det svagare (Kolb & Whishaw, 2003). Däremot finns studier som tyder på att det inte 

finns intrahemisfäriska skillnader mellan könen i språklig organisering. Det har debatterats 

starkt huruvida kvinnors något bättre prestation på verbala uppgifter och mäns högre 

prestation på visuospatiala och matematiska uppgifter kan härledas till skillnader i mognad 

och cerebral organisation (Kertesz & Benke, 1989). 

 

Ålder 
Med stigande ålder minskar hastigheten och kapaciteten i centrala exekutiva funktioner (Chiu, 

2007). Dessutom avtar funktionen i hippocampus, vilket anses vara relaterat till viss 

minnesförsämring (Lewin, 2003). Verbala kommunikationsproblem bland friska, äldre 

individer orsakas av detta naturliga åldrande. Hur mycket individen drabbas av denna nedsatta 

språkfärdighet beror på fysisk aktivitet, utbildningsgrad, generell verbal förmåga och 

sensoriska förmågor. Problemen är mest uppenbara gällande språkproduktion, i form av 

svårigheter inom ordmobilisering, stavningssvårigheter samt fonologiska felsägningar. 

Försvagningen i arbetsminneskapacitet påverkar däremot även språkförmågan impressivt, 
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speciellt rörande förståelse av syntaktiskt komplexa meningar (Heidler, 2007). Giaquinto, 

Ranghi och Butler (2007) påtalar i sin studie att språkförståelsen minskar med stigande ålder. 

Äldre individer behöver enligt dessa studier längre tid för att känna igen ord och de har 

svårare att förstå meningar. Tidigare har man menat att denna försämring är ett led i den 

allmänt nedsatta kognitiva förmågan som följer med ålder. Senare studier har dock visat att de 

mer perifera språkförmågorna, som precision i valet av yttranden, drabbas i högre 

utsträckning än centrala språkförmågor så som tillgång till lexikon (Giaquinto, Ranghi & 

Butler, 2007). Det finns även studier som har visat att läsförmågan på detaljnivå försämras 

med stigande ålder. I en studie av Chesneau, Jbabdi, Campagne-Lavau, Giroux och Ska 

(2007) presterade den äldre försöksgruppen sämre gällande återberättande av detaljer i 

textinnehåll samt förståelse för övergripande makrostruktur på texter. 

 

Tidigare studier om förmågor inkluderade i TBSS 

Weiss med flera (2006) utförde en studie för att försöka urskilja olika strategier vid 

ordflödesuppgifter relaterade till kön. De fann att kvinnor byter kategori oftare och kan på så 

sätt producera något fler ord inom den tillåtna tiden. Detta bekräftas också i en 

normeringsstudie av ordflödestestet FAS där kvinnor får något högre resultat än män 

(Ivachova & Jones Tinghag, 2007). Vidare har flera studier visat att ordflödesförmågan 

försämras med stigande ålder (Loonstra et al., 2001), några menar att denna försämring först 

märks efter en ålder av 50 år (Van Der Elst, Boxtel, Breukelen & Jolles, 2006). Enligt en 

studie av Tombaugh, Kozak & Rees (1999) tycks FAS vara mest känsligt för skillnader i 

utbildning och därefter ålder medan könsskillnaderna inte svarade för någon signifikant 

skillnad. Loonstra med flera (2001) hävdar dock att verbal intelligens påverkar utgången vid 

FAS mer än vad ålder, kön och utbildning gör. 

 

Den svenska normeringen av FAS (Ivachova & Jones Tinghag, 2007) visar att åldersgruppen 

30-64 år presterade signifikant bättre på FAS än såväl yngre som äldre försökspersoner. I 

likhet med internationella studier framstod också utbildningsnivå som betydande för 

resultaten vid ordflödestest. Kön visades endast ha en effekt på prestationen på FAS i 

kombination med ålder (Ivachova & Jones Tinghag, 2007). 

 

Resultaten på Boston Naming Test (BNT) sjunker med stigande ålder. Samtidigt har en ökad 

variabilitet noterats, vilket betyder att ju äldre population desto mer heterogen försöksgrupp 

när det gäller benämningsförmåga (Zec, Burkett, Markwell & Larsen, 2007). Det finns studier 
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som pekar på att män i regel är något bättre på konfrontationsbenämning än vad kvinnor är 

(Almkvist et al., 2007; Zec et al., 2007). 

 

Både när det gäller FAS och BNT har man under normeringsstudier funnit att hög utbildning 

korrelerar med bättre resultat på testerna (Loonstra et al., 2001; Van Der Elst et al., 2006; Zec 

et al., 2007). 

 

Holmbro och Olsson (2000) fann att BeSS fångar upp variationer och att resultaten ger god 

spridning i en normalpopulation. Deras undersökning med BeSS har visat ett negativt 

samband mellan medelvärdet på BeSS och ålder. En tendens fanns till att försökspersonerna i 

yrkesverksam ålder presterade bättre på BeSS i sin helhet samt på de individuella deltesterna 

än den äldre befolkningen. Signifikanta åldersskillnader visades för repetition, definitioner av 

ord samt uppgifter som kräver förståelse av komplexa, grammatiska meningar. Däremot fanns 

inga signifikanta skillnader mellan resultaten för män och kvinnor (Holmbro & Olsson, 2000). 

Studier har även visat att de med självupplevda språksvårigheter genererar sämre resultat på 

BeSS än de som skattar sin språkliga förmåga som god (Holmbro & Olsson, 2000; Laakso et 

al. 2000). 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka skillnader i språklig förmåga hos vuxna, 

friska individer och hur dessa avspeglar sig i neural aktivitet. 

 

Problemformuleringar 
• Hur varierar språklig förmåga och neural aktivitet med avseende på kön, ålder och 

utbildningsbakgrund och vilka samband finns dem emellan? 

• Finns samband mellan språkförmåga och kognitiv förmåga? 
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Metod 
 
Försökspersoner 

20 friska försökspersoner i åldrarna 18- 65 år söktes genom affischering på allmänna platser. 

Jämn könsfördelning eftersträvades liksom individer med varierande utbildningslängd. 

Utbildningslängd definierades som antal år i grundskola, gymnasium och eftergymnasial 

utbildning. Inklusionskriterier för studien var högerhänthet, inga uttalade lässvårigheter samt 

svenska som första och dominant språk. Rekryteringen gjordes av personal på Centrum för 

medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV på Universitetssjukhuset i Linköping. 

Under processens gång valde två inkluderade försökspersoner att i tidigt skede avbryta sitt 

deltagande varför den slutliga försöksgruppen kom att innehålla 18 personer, nio kvinnor och 

nio män mellan 22 och 64 år. Främst personer med eftergymnasial utbildning på 

universitetsnivå visade intresse för deltagande i studien varför målet med varierad 

utbildningsbakgrund inte kunde uppnås och beräkningar för denna faktor inte har gjorts. 

Försökspersonerna delades in i grupper utifrån kön och ålder (tabell 1). 

Tabell 1. Försöksgruppens fördelning avseende kön och ålder. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Pilottestning 

För att sätta sig in i deltesternas administrering samt beräkna tidsåtgång och svårighetsgrad 

genomfördes en pilottestning med två deltagare. Pilottestningen bekräftade att testproceduren 

låg inom studiens tidsramar. Däremot gav vissa deltester takresultat och ansågs därmed vara 

för lätta för en normalpopulation. Dessa deltester exkluderades alternativt reviderades till den 

slutgiltiga testversionen. 

 

Etiska överväganden 

De försökspersoner som inkluderades i studien uppgav sig som friska och deltog frivilligt. 

Information om projektets genomförande gavs såväl muntligt som skriftligt inför testningen, 

 Åldersgrupp 
22-40 år 

Åldersgrupp 
41-64 år 

Samtliga 

Medelålder 
kvinnor 

26,50 ± 7,68 
(n=4) 

48,00 ± 5,70 
(n=5)  

38,44 ± 12,91 
(n=9) 

Medelålder 
män 

32,00 ± 6,20 
(n=5) 

54,25 ± 7,93 
(n=4) 

41,88 ± 13,43 
(n=9) 

Medelålder 
hel grupp 

29,56 ± 7,06 
(n=9) 

50,78 ± 7,12 
(n=9) 

40,17 ± 12,90 
(n=18) 
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varefter skriftliga medgivanden inhämtades (bilaga 1). Samtliga resultat avidentifierades och 

arkiverades, efter studiens avslutande, inom ramen för Logopedprogrammet i Linköping. MR-

undersökningar och språkliga tester orsakar ingen smärta och är ofarliga om gällande 

säkerhetsrutiner runt kameran följs. Vissa personer kunde dock uppleva obehag av den höga 

ljudnivån och det relativt trånga utrymmet i magnetkameran. Testsituationerna kunde även 

upplevas obekväma. Försökspersonerna hade hela tiden kontakt med försöksledaren och 

kunde avbryta försöket när som helst. Denna studie är en del i ett större projekt som bedrivs 

vid CMIV på Linköpings Universitetssjukhus. För projektet som helhet fanns sedan tidigare 

etiskt godkännande från forskningsetiska kommittén i Linköping (nummer M152-07). 

Ekonomisk ersättning utgick för fullständigt deltagande i projektet. 

 

Undersökningsmaterial 

Lästest 
För att inom en rimlig tidsram få en bild av försökspersonernas förmåga att läsa, tolka och 

förstå en läst text valdes via slumpmässigt urval tre texter med tillhörande uppgifter från de 

tre senast genomförda (ht 2006, vt 2007, ht 2007) högskoleproven. Texterna spände över tre 

olika ämnesområden och språktyper för att täcka in olika kognitiva nivåer. Då den totala tiden 

vid högskoleprovet var 50 minuter för fem texter avgränsades tiden till 30 minuter. Varje text 

följdes av fyra uppgifter, som gav en poäng vardera. Maximal poäng på lästestet var 12 

poäng. 

 

Självskattning 
Självskattningens syfte var att ta reda på hur språkligt aktiva personerna var i sitt yrke/sina 

studier och i sin vardag samt hur de skattade sig själva avseende språklig förmåga i 

förhållande till genomsnittet. Försökspersonerna fick med hjälp av en 100 mm så kallad 

Visual Analogue Scale, VAS, skatta sin upplevda språkliga förmåga samt grad av språklig 

aktivitet i yrke och vardag (bilaga 2). Formuläret bestod av totalt sex frågor. 

 

Testbatteri för bedömning av subtila språkstörningar 
En fullständig bedömning av språklig förmåga har inte gjorts i föreliggande studie. Till 

exempel har inte tester av fonologisk förmåga och språkanvändning i olika typer av kontext 

inkluderats. Testmaterialet som användes vid studien är en modifierad version av Testbatteri 

för bedömning av subtila språkstörningar (TBSS) som omfattade Bedömning av subtila 
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språksvårigheter (BeSS; Brunnegård & Laakso, 1998), FAS (Spreen & Benton, 1969) och 

Boston naming test (BNT; Kaplan, Goodglass & Weintraub, 1983). Detta anses vara det enda 

idag existerande materialet på svenska för skattning av subtila språkskillnader hos en normal 

population (Hartelius et. al, 2004). 

Ursprungligen innehöll TBSS deltesterna meningsanalys och morfologisk komplettering 

(Elbro, 1990). Då anvisningar för administration och bedömning ansågs bristande, samt då 

dessa deltester var utformade för att utreda eventuell dyslexi, uteslöts dessa från 

testmaterialet. Dessutom hade tidigare studier visat att dessa två deltester gav takresultat för 

vuxna individer utan neurologiska skador (Holmbro & Olsson, 2000). 

Deltester i BeSS 

1. Repetition av långa meningar: Försökspersonen skulle repetera korta meningar (9-

16 ord) ordagrant. Exempel: ”Erik och Mats satt böjda över ett parti schack som 

hade pågått länge”. I föreliggande studie försvårades uppgiften efter pilotfallen 

genom att fyra av de befintliga meningarna byttes ut och ersattes av mer 

komplexa. 

 

2. Meningskonstruktion: Försökspersonen skulle utifrån tre givna ord formulera en 

syntaktiskt, semantiskt och pragmatiskt korrekt talakt som passade i en given 

situation. Exempel: Given kontext: Vid frukosten. Givna ord: skyndar, sent, om. 

Efter pilotfallen försvårades uppgiften genom att förkorta svarstiden till 30 

sekunder. 

 

3. Inferens: Försökspersonen skulle dra slutsatser utifrån en uppläst text. Exempel: 

”Evert och Mona satt och drack kaffe vid köksbordet. Gardinerna fladdrade i 

vinden och man kunde höra fåglarna sjunga. Mona svepte koftan om sig och sade: 

”Hu, vad det är kallt!” Fråga: Vad vill Mona att Evert ska göra”? (stänga fönstret, 

värma henne). I föreliggande studie avlägsnades stödet av skriftlig text efter 

pilotfallen. 

 

4. Förståelse av logiko-grammatiska meningar: Försökspersonen skulle visa 

förståelse av komplexa, grammatiska konstruktioner genom att följa uppmaningar 

eller svara på frågor. Exempel: ”Om Lars är mindre pigg än Peter, vem är 
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tröttast?” och ”Skaka på huvudet men vinka först med handen.” Ett par av 

uppmaningarna försvårades efter pilotfallen. Även instruktionen ändrades till att 

meningarna bara fick läsas upp en gång för att generera poäng på uppgiften. 

 

5. Tvetydigheter: Försökspersonen skulle ge två tolkningar av lexikalt eller 

syntaktiskt tvetydiga meningar. Exempel: ”Hon fick en mjuk klapp av honom” och 

”Han slog till mannen med käppen”. Deltestet bedömdes som nog svårt efter 

pilotfallen. 

 

6. Förståelse av metaforer: Försökspersonen skulle med egna ord förklara olika 

metaforer och ordspråk. Exempel: ”Nu är de ute på djupt vatten” (Gör något man 

inte behärskar). Några av metaforerna i originalversionen av BeSS ansågs som 

frekvent använda i vardaglig konversation och därmed för lätta för studiens syfte, 

varför fem av tio meningar i uppgiften ändrades. 

 

7. Definitioner av ord: Försökspersonen skulle förklara eller ge en synonym till 10 

presenterade ord. Exempel: ”Anförtro” (I förtroende meddela). Då pilotfallen 

klarade denna uppgift utan några större problem byttes åtta av orden ut mot andra 

ord, erhållna från ORD-delen av högskoleprovet. Ord som fanns angivna i 

synonymordböckerna Bonniers (Walter, 2002) och Norstedts (Swedenborg, 1996) 

krävdes för full poäng. 

Varje deltest i BeSS innehöll 10 uppgifter och kunde ge maximalt 30 poäng. Poängsättningen 

följde en skala med 0, 1 och 3 poäng och användes för att urskilja de försökspersoner som gav 

helt korrekta svar från dem som gav lätt avvikande eller helt felaktiga svar. Maximal poäng 

för hela BeSS var 210 poäng. 

 

FAS 

FAS (Spreen & Benton, 1969) går ut på att under en minut nämna så många ord som möjligt 

med respektive begynnelsebokstav F, A och S. I föreliggande studie gav varje ord en poäng, 

men namn på personer och platser samt upprepade ord exkluderades från totalsumman. Ord så 

som akvavit och Saab tilläts. Eftersom F, A och S avser bokstäverna godkändes ord som skjul 

och sked men inte cirkel. 
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Boston Naming Test, BNT 

BNT (Kaplan et al, 1983) består av 60 bilder som ska benämnas. Såväl semantiska som 

fonematiska ledtrådar kan ges vid behov. I föreliggande studie användes den svenska 

normeringen gjord av Tallberg (2005) som visade att normen för vuxna var 53 korrekt 

benämnda bilder. Poäng erhölls i föreliggande studie för antal korrekt benämnda bilder utan 

ledtråd samt med semantisk prompting. Mer specifika benämningar som pergament, tripod 

och abakus godkändes. Maximal poäng för BNT var 60 poäng. 

 

Swedish Lexical Decision Test, SLDT 

SLDT gick ut på att försökspersonen i egen takt skulle bestämma vilka ord som var riktiga 

respektive påhittade utifrån en lista med 58 ord. Vid rättning skiljdes korrekt respektive 

felaktigt kryssade svarsalternativ för både ”riktiga ord” och ”pseudoord”. Hänsyn togs även 

till försökspersonens ålder och utbildningsgrad för att räkna ut ett mått på dennes skattade 

fullskaliga intelligenskvot, FSIQ. 

 

Paradigm i magnetkamera 

Paradigm är noggrant konstruerade experimentella protokoll som används vid fMRI för att se 

skillnad i den hemodynamiska responsen mellan olika testförhållanden. Kliniskt används flera 

olika språkliga protokoll med testuppgifter vid fMRI-undersökningar (Engström et al., 2004). 

I föreliggande studie genomfördes följande paradigm i magnetkameran: 

• Meningskomplettering (Sentence completion, SENCO), där en ofullständig mening 

presenterades i skriftlig form och försökspersonen skulle komplettera med att tänka 

ett passande ord. Till exempel: Det fattas sju tusen kronor i….. 

• Ordgenerering (Word Generation, WORGE), där ord på en skriftligt given 

begynnelsebokstav skulle genereras inom en begränsad tid. Även detta gjorde 

försökspersonen genom att tänka tyst. 

 

Utrustning 

Ljudupptagning under den språkliga bedömningen skedde med mp3-spelare Creative zen 

micro alternativt med den digitala inspelningsapparaten Marantz professional PMD660. 
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Procedur 

Försökspersonerna kallades till sammanlagt två möten, där det första var i grupp och syftade 

till att ge muntlig information (bilaga 4) kring projektet som helhet samt genomföra lästestet. 

Instruktionen till lästestet gavs såväl muntligt som skriftligt. Testet administrerades i grupp 

men varje försöksperson genomförde testningen individuellt. Samtliga försökspersoner fick 

sitta kvar under hela testtiden, 30 minuter. 

 
Mellan en och sex veckor förflöt mellan tillfälle ett och tillfälle två. Vid tillfälle två fick 

försökspersonen först skatta sin språkliga förmåga med Visual Analogue Scale, VAS, därefter 

genomfördes de återstående språkliga testerna och slutligen magnetkameraundersökningen. 

Båda författarna närvarade under språktestningen. En administrerade den första halvan av 

testmaterialet medan den andra förde protokoll, varefter rollerna byttes. Samtliga 

försökspersoner påmindes om användande av eventuella syn- och hörselhjälpmedel inför 

språktestningen. 

 

Deltesterna randomiserades för att inte samma deltest skulle missgynnas av att alltid hamna 

på slutet när brister i koncentration eller trötthet kunde ha uppstått. SLDT kom tillhanda först 

efter att testperioden inletts och fyra försökspersoner redan hade testats. Därför placerades 

detta test sist i testbatteriet för att utesluta påverkan på övriga resultat. De fyra 

försökspersoner som inte kunnat genomföra SLDT i samband med övriga deltester fick göra 

det separat vid annat tillfälle. En försöksperson uteblev dock från detta senare tillfälle varför 

dennes resultat på SLDT saknas. Den sammanlagda tiden för hela testbatteriet uppgick till 

mellan 33 och 60 minuter. Medelvärdet för hela försöksgruppen var 44 minuter. 

 

Direkt efter den språkliga testningen genomfördes under cirka 60 minuter fMRI-

undersökningen vilken administrerades av personal på CMIV. Författarna hade ingen del i 

denna del av projektet. För paradigmen WORGE och SENCO togs de områden ut som hade 

mest signifikant aktivering och som dessutom ansågs karakteristiska för språkuppgifter 

(bilaga 3). För WORGE innebar detta områdena anterior cingulate, Broca och putamen 

bilateralt; medan Broca och Wernicke med respektive högersidiga homologer och vänster 

hippocampus var de mest relevanta områdena för SENCO. Analys av 

magnetkameraundersökningen samt identifiering av de neurala områdena genomfördes av 

personal på CMIV och finns vidare beskriven i bilaga 3. 
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Analysmetod 

De språkliga deltesterna analyserades av författarna var för sig utifrån given bedömningsmall. 

Därefter diskuterades skillnader i bedömningarna till konsensus rådde för varje deltest. 

Resultaten sammanställdes i tabeller (bilaga 5 och 6). Två externa bedömare kontaktades och 

fick i uppgift att lyssna på och bedöma svaren från samtliga deltester från en slumpvis vald 

försöksperson. Dessa bedömare var kliniskt verksamma logopeder och genomförde rättningen 

på grundval av de bedömningskriterier som fanns för BeSS. 

 

Statistiska beräkningar gjordes i dataprogrammen Graph Pad Prism 4th edition (korrelation) 

och SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) för Windows version 12.0.1 

(variansanalys) samt Microsoft Office Excel 2003 (medelvärden och standardavvikelser). 

 

Medelvärde och standardavvikelse togs fram för de fyra grupperna på samtliga deltester. 

Oberoende t-test utfördes för att upptäcka eventuella skillnader avseende ålder mellan 

könsgrupperna. För att se om signifikanta skillnader i testresultat förelåg avseende faktorerna 

kön och ålder, samt kombinationer av dessa beräknades även en 2 x 2 ANOVA för 

språktesterna. 

 

Korrelation mellan prestation på de språkliga testerna och neural aktivering (parameter 

estimat, bilaga 3) i de mest aktiva och relevanta neurala områdena för paradigmen WORGE 

respektive SENCO beräknades för hela stickprovet. Detta gjordes för att se om samband fanns 

mellan hjärnaktivitet vid paradigm och resultaten på de språkliga testerna. Därefter 

beräknades även en 2 x 2 ANOVA, med neural aktivitet som beroende variabel och kön och 

ålder som oberoende variabler, för att se om skillnader i hjärnaktivitet förelåg mellan dessa 

grupper. 

 

Utifrån resultaten på FAS delades försöksgruppen in i en bättre och en sämre presterande 

grupp. En genomsnittlig bild av neural aktivitet togs fram för respektive grupp. Den sämre 

gruppens neurala aktivering subtraherades från den högre presterande gruppens, vilket gjorde 

att enbart de specifika områden som aktiverades av de högre presterande på FAS framstod 

(bilaga 3). Utifrån dessa specifika områden genomfördes korrelationsberäkningar för att se 

huruvida samband förelåg mellan hjärnaktivitet och en grupp med bättre respektive sämre 

resultat på språktestet FAS. 
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Med hjälp av personal på CMIV utfördes en statistisk analys av hjärnbilderna för att detektera 

gruppskillnader även där inga skillnader enligt de språkliga testerna förelåg. 

Självskattningsformulären analyserades kvalitativt genom att studera skalorna och titta på 

eventuella likheter mellan försökspersonernas självskattning och senare uppnådda resultat på 

språktesterna. 

 
Resultat 
 
Deskriptiv statistik 

Medelvärden och standardavvikelser för samtliga språktest samt SLDT, uppdelat efter kön 

och ålder, presenteras nedan. Interbedömarreliabilitet mellan de två externa bedömarna och 

författarnas bedömning beräknades till 94 % respektive 17 %. 

Tabell 2. Försökspersonernas medelvärden och standardavvikelser på samtliga språkliga tester (BeSS, FAS, 
BNT och lästest) samt SLDT indelat efter kön och ålder. 

 Ålder, år 22-40 41-64 

 Kön Kvinnor (n=4) Män (n=5) Kvinnor (n=5) Män (n=4) 

Sp
rå

kt
es

t 

 
BeSS (max 210p) 
 
FAS 
 
BNT (max 60p) 
 
Lästest (max 12p) 
 

 
169,00±14,12 
 
54,50±3,42 
 
57,00±2,00 
 
10,50±1,73 

 
150,60±26,10 
 
40,40±16,01 
 
55,20±3,96 
 
9,00±2,83 

 
138,20±25,35 
 
41,40±9,58 
 
57,00±2,35 
 
7,60±1,67 

 
149,00±26,04 
 
45,50±5,00 
 
56,00±2,94 
 
9,00±4,00 

K
og

ni
tiv

t 
te

st
 

 
SLDT 

 
119,34±6,91 

 
93,88±27,61 

 
105,69±5,021 

 
111,35±12,48 

1En försöksperson uteblev varför n = 4 i denna grupp på detta deltest. 
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Figur 4. Hela försöksgruppens medelvärden på språktesterna (BeSS, FAS, BNT och lästest) indelat efter kön och 

ålder. 

Medelvärde och standardavvikelse beräknades för resultat på SLDT och redovisas i tabell 2. 

Totalt medelvärde för hela stickprovet var 106,75 ± 18,18. Spridningen på individuellt skattad 

FSIQ var 59,62 - 128,25. Samtliga resultat finns samlade i bilaga 5. 

Differentiell statistik 

Språktest 
För att undersöka om signifikanta skillnader avseende faktorerna kön eller ålder förelåg för 

försöksgruppen beräknades t-test. Det fanns inga signifikanta åldersskillnader mellan 

könsgrupperna (t = 0,555, p = 0,569). 

För att se om skillnader i språkresultat förelåg avseende kön och ålder samt kombinationer av 

dessa utfördes en 2 x 2 ANOVA. Inga signifikanta skillnader för stickprovet uppdagades. 

Tendensen fanns däremot att yngre presterade bättre än äldre på BeSS, F(1,14) = 2,06 p = 

0,173 samt att gruppen yngre kvinnor presterade bättre än övriga på FAS, F(1,14) = 3,43 p = 

0,085. 

För att se eventuella samband mellan kognitiv förmåga, skattad FSIQ, och resultat uppmätta 

på språktester beräknades korrelation mellan dessa variabler (tabell 3). Resultaten visar att ju 

högre skattad FSIQ desto högre prestation på BeSS, BNT och lästestet. 
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Tabell 3. Pearson r mellan SLDT och språktesterna (BeSS, FAS, BNT och lästest). 

 BeSS FAS BNT Lästest 

SLDT (FSIQ) 0,668** 0,375 0,678** 0,699** 

** p< 0,01 

 

Bildanalys 

Vid statistisk analys av hjärnbilderna upptäcktes skillnader i aktivitet gällande utbredning och 

antal aktiverade områden. Framförallt observerades att yngre (22-40 år) aktiverade fler, 

utspridda områden än äldre. 

    
 

 

 

En framträdande skillnad var aktiveringen i hippocampus där den yngre (22-40 år) 

försöksgruppen genererade mer aktivitet än den äldre (figur 5). Hippocampus tycktes även 

vara betydelsefull i skillnaden mellan högpresterande och lågpresterande på 

ordflödesuppgifter. Den högpresterande gruppen bestod dock framförallt av yngre 

försökspersoner. 

 

I jämförelse mellan män och kvinnor aktiverade män mer frontala områden (figur 7 och 9) 

medan kvinnor hade mer aktivitet posteriort (figur 8). 

 

Figur 5. De områden i vänster hemisfär som den yngre 
(22-40 år) försöksgruppen aktiverade till skillnad från 
den äldre vid ordflödesuppgifter (WORGE), (p< 
0,001). Hippocampus är markerat med rött. 

Figur 6. Det område i vänster hemisfär som den 
äldre (41-64 år) försöksgruppen aktiverade till 
skillnad från den yngre vid ordflödesuppgifter 
(WORGE), (p< 0,001). 
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Figur 10. Vänster hemisfär. Normaliserad 
standardhjärna för WORGE. 

Figur 11. Vänster hemisfär. Normaliserad 
standardhjärna för SENCO. 

Figur 7. Specifik aktivering hos män jämfört med 
kvinnor på SENCO, (p< 0,001). 

Figur 8. Specifik aktivering hos kvinnor jämfört 
med män på SENCO (p< 0,001). 

Figur 9. Specifik aktivering i vänster Broca och 
omkringliggande områden hos män jämfört med 
kvinnor på WORGE (p< 0,001). 

   

 
 

 

 

Neural aktivitet 

Korrelation beräknades för att undersöka om samband fanns mellan resultaten på de 

genomförda språktesterna och graden av aktivering i de utvalda områdena. Figur 10 och 11 

visar de för det totala stickprovet mest aktiverade områdena i vänster hemisfär för respektive 

paradigm. Signifikant korrelation påträffades inte för något av resultaten på språktesterna 

BeSS, FAS, BNT och lästestet gentemot aktivitetsgraden vid WORGE. 
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Figur 13. Resultat på ANOVA för gruppernas 
neurala aktivietet i anterior cingulate. 

Avseende SENCO påträffades signifikant 

negativ korrelation (r = - 0,519, p< 0,05) för 

resultaten på BNT gentemot aktiveringen i 

Broca (figur 12). Övriga språktester visade 

inget samband med de neuralt mest 

aktiverade områdena för SENCO. 

 
Figur 12. Resultaten på BNT predicerar neural aktivitet i Broca. 

 

För att undersöka variationen avseende 

neural aktivering hos grupperna kön och 

ålder genomfördes en 2 x 2 ANOVA. Dessa 

beräkningar visade att gruppen 22-40 år hade 

signifikant mer aktivitet i anterior cingulate 

på WORGE än gruppen 41-64 år, F(1,14) = 

10,02 p < 0,01 (figur 13). 

 

Avseende de aktiverade områdena vid 

SENCO uppvisade gruppen män signifikant 

mer variation (p < 0,05) än gruppen kvinnor 

gällande vänster hippocampus, F(1,14) = 

4,83 samt de högersidiga homologerna till 

Broca, F(1,14) = 6,97, och Wernicke, F(1,14) 

= 5,38 (figur 14). Noteras kan även tendenser 

till att gruppen män aktiverar mer i områdena Wernicke, F(1,14) = 3,36 p = 0,090 och Broca, 

F(1,14) = 3,27 p = 0,094. Dessutom visade kombinationen kön och ålder en tendens till att 

gruppen män 41-64 år skiljer sig från övriga grupper genom mer aktivering i vänster 

hippocampus, F(1,14) = 4,36 p = 0,057. 
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Samband mellan resultat på språktester och neural aktivitet 

För samtliga försökspersoners prestation på språktesterna beräknades korrelation gentemot 

graden av aktivering i de områden som var specifikt aktiverade hos den på FAS högre 

A B 

C 

Figur 14. Resultat på ANOVA för gruppernas neurala aktivitet i; 
A vänster hippocampus, B och C högersidiga homologerna till 
Broca respektive Wernicke. 
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presterande gruppen. Denna korrelationsberäkning baserades på resultaten på FAS och 

WORGE då båda dessa är ordflödesuppgifter och därför likvärdiga. Korrelation mellan 

samtliga individers enskilda aktivering i dessa områden och resultat på FAS beräknades och 

presenteras i tabell 4. 
 

Tabell 4. Pearson r mellan resultaten på FAS och de områden som enbart aktiverades av en på FAS 

högpresterande grupp. 

 Vä 

fusiformis 

Vä 

supramarginalis 

Vä precentrala 

gyrus 

Vä 

thalamus 

Hö 

fusiformis 

Hö 

thalamus 

FAS 0,486* 0,510* 0,660** 0,657** 0,542* 0,578* 
* p< 0,05 

** p< 0,01 

 

Samtliga områden uppnådde signifikant korrelation. p < 0,01 för vänster precentrala gyrus 

och vänster thalamus och p < 0,05 för fusiformis bilateralt samt vänster supramarginalis och 

höger thalamus (figur 15 och 16). 

   
Figur 15   Figur 16 

Gyrus fusiformis (figur 15) och gyrus supramarginalis (figur 16) i vänster hemisfär. Resultat från t-test 

(WORGE) visar områden som den bättre presterande gruppen (FAS) aktiverar mer än den sämre presterande 

gruppen, (p< 0.001). 

Självskattning 
Majoriteten av försökspersonerna skattade sig som genomsnittliga avseende språklig förmåga 

och språklig aktivitet. Självskattningen visade dock att enstaka personer avvek från gruppen 

genom att skatta sig högre alternativt lägre än genomsnittet. Det fanns ingen tydlig 

överensstämmelse mellan dessa enskilda personers självskattade förmåga och deras resultat 

på de genomförda språktesterna. Inte heller på gruppnivå kunde de bäst respektive sämst 

presterande individerna på språktesterna urskiljas som utmärkande i sin självskattning. 
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 

Försökspersoner 
För att inte ha mer kunskap om försökspersonerna än nödvändigt vid testningen valde vi att 

hålla oss utanför rekryteringsproceduren. Trots detta var enstaka försökspersoner tidigare 

kända. Detta kunde ha påverkat hur bekväma såväl försökspersoner som testledare kände sig 

under testningen. Testproceduren var dock likvärdig för samtliga försökspersoner. 

 

Det var svårt att från ett så begränsat antal försökspersoner dra några generella slutsatser. 

Antalet försökspersoner är dock tillfredsställande i studier som liksom denna innefattar 

hjärnavbildningsmetoder och flera tendenser kan iakttas. För ett mer generaliserbart resultat 

avseende språktesterna hade ett större antal försökspersoner kunnat inkluderas i den delen av 

projektet. 

 

Försökspersonernas utbildningsbakgrund blev inte så heterogen som önskats vid studiens 

inledning. Detta kunde klandras rekryteringsproceduren som framförallt skedde vid 

arbetsplatser där eftergymnasial utbildning krävdes för anställning. I efterhand konstaterades 

därför att vidare inblandning i rekryteringen av försökspersonerna hade varit av värde. 

Spridningen avseende kön och ålder var dock tillfredsställande. 

 

Undersökningsmaterial 

Språktest 

De flesta kliniskt använda språktester i Sverige var utvecklade för personer med någon form 

av språkstörning. Då föreliggande studie avsåg att testa vuxen normalpopulation och 

dessutom se en spridning i resultaten valdes det på svenska idag enda existerande testet för 

subtila språkstörningar. Då risken för takeffekt eller mycket likvärdiga resultat ansågs 

ansenlig efter pilotfallen reviderades vissa av uppgifterna. Dock kunde ytterligare pilotfall ha 

utförts efter ändringarna, för att utreda huruvida den reviderade versionen gav önskad effekt. 

Självskattning 

Tidigare studier visar att grad av utbildning påverkar hur väl individer presterar på språkliga 

uppgifter (Ivachova & Jones Tinghag, 2007; Loonstra et al., 2001; Van Der Elst et al., 2006; 
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Zec et al., 2007). Vi menar att språkligt intresse och en språkligt aktiv vardag är av störst vikt 

för prestation på språkliga tester varför en enkät utformades, där dessa komponenter 

undersöktes. Några större skillnader i självskattad språklig förmåga syntes inte utifrån 

formuläret och diskuteras kan huruvida dess utformning var anledningen till detta. Ett 

annorlunda tillvägagångssätt med direkta frågor och följdfrågor i stället för en självskattning 

hade kanske kunnat rendera ett annat resultat med mer spridning. 

 

Procedur 

Språklig förmåga och språktest 

Ingen fullständig bedömning av språklig förmåga har genomförts då studien inte testade och 

analyserade alla delar av denna förmåga. Aspekter så som fonologi och pragmatik 

inkluderades inte då den första inte ansågs särskiljande i en vuxen normalpopulation och den 

senare inte helt lätt låter sig testas i en strukturerad, begränsad testsituation. Språkanvändning 

i olika kontexter hade varit svårt att på ett rättvist sätt korrelera mot övriga tester då samtliga 

dessa var i strukturerade situationer. Trots detta anser vi att de tester som har inkluderats gav 

en god bild av både språklig och strategisk kompetens enligt Bachman och Palmer (2000) då 

flera olika kunskaper bedöms såväl individuellt som i interaktion med varandra. 

 

Det faktum att de språkliga deltesternas inbördes ordning varierades kan ha haft både positiv 

och negativ inverkan. Positivt på så sätt att tidigare använda begrepp kunde användas i senare 

deltester. Vissa försökspersoners resultat kan också ha missgynnats av att deltester som kunde 

generera många poäng hamnade i slutet av testningen då trötthet kan ha inverkat negativt. 

Den positiva aspekten tros ha vägt tyngre i föreliggande studie. Huruvida de enskilda 

resultaten påverkades av faktumet att försökspersonerna fått olika lång tid mellan tillfälle ett 

och tillfälle två är ovisst. Tidsaspekten var svår att påverka då tillgängligheten till 

magnetkameran var avgörande för bokning av tid för testtillfälle två. En stress och ovana vid 

språkliga tester hos försökspersonerna kan också ha påverkat resultatet. Några kan ha upplevt 

ett visst prestationskrav då det handlade om insatser och förmågor, i detta fall språkliga och 

kognitiva, hos den enskilde individen. För att motverka detta skapades en lugn testsituation 

och försökspersonerna påmindes om frivillighet i deltagandet samt att vissa tester skulle 

komma att upplevas som svåra. 
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SLDT kom tillhanda först sedan testperioden inletts. De fyra första försökspersonerna blev 

därför erbjudna att göra detta deltest vid separat tillfälle medan resterande genomförde det i 

slutet av testbatteriet. Detta kan ha inverkat negativt på resultatet för de senare då uttröttning 

kan ha varit ett faktum efter de övriga språkliga testerna. En av de fyra första 

försökspersonerna valde att inte genomföra detta deltest. SLDT inkluderades dock eftersom 

kognitiv förmåga ansågs viktigt att utreda i samband med språk. Likvärdiga instruktioner och 

tillvägagångssätt tillämpades oberoende av tillfälle för genomförandet. 

 
fMRI 

Trots förkovring upplevde vi oss inte ha nog kunskaper om fMRI och hjärnavbildning för att 

till fullo kunna följa förloppet och medverka i diskussionerna kring vilka delar av hjärnan som 

valdes ut för analys. Detta kan ha bidragit till att viktiga aspekter i projektets inledning 

missades. Till stöd har dock vetenskaplig handledare och personal med kunskap inom 

hjärnavbildning funnits. Vi har även under studiens gång ytterligare satt oss in i ämnet såväl i 

litteraturen som genom studier av hjärnavbildningar. 

 

Analys av resultat 

Vid rättningen av BeSS konstaterades att bedömningsmallen i flera fall var tvetydig. Svar som 

genererade ett poäng var särskilt svåra att identifiera då många typer av misstag och 

felsägningar omfattades av denna poängkategori och föreföll svåra att definiera i enlighet med 

bedömningsmallen. För att hantera detta problem genomförde författarna rättningen 

oberoende av varandra och diskuterade därefter skillnader i bedömningarna för att nå 

konsensus. Dessutom beräknades interbedömarreliabilitet mellan författarnas gemensamma 

bedömning och två externa bedömare. Av denna jämförelse framgick att BeSS var 

svårbedömt och att det var angeläget med utbildning och träning innan användande av 

materialet. För att undvika ojämna bedömningar i framtiden efterlyser författarna en tydligare 

bedömningsmall. Författarna valde att lita på sin egen bedömning då den var nästintill 

identisk mot en av de externa bedömarna. Trots detta fanns en risk att somliga 

försökspersoner inte fick korrekt poäng. Avseende detta antar författarna att plus och 

minussidan torde ha vägt jämnt. 

Tidigare studier tyder på att det finns vissa skillnader i att bearbeta stimuli visuellt eller 

auditivt (Demonét et al., 2005). De språktester som genomfördes såväl i som utanför 
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magnetkameran utnyttjar båda dessa förmågor i olika utsträckning. Detta skulle kunna 

innebära att de försökspersoner som var skickliga inom båda dessa modaliteter gynnades 

medan övriga missgynnades. I föreliggande studie jämfördes uppgifter som besvarades med 

högt tal med den aktivering som genererades av tyst tal i magnetkameran. Därför var det svårt 

att avgöra om resultaten kunde korreleras fullt ut och på ett helt korrekt sätt. 

 

I efterhand upplevdes att resultaten var svårtolkade då många språkliga deltester av olika art 

och omfång skulle inkluderas i analysen. Ett mer enhetligt testbatteri hade troligen gett varje 

försöksperson en jämnare profil som mer påtagligt hade kunnat korreleras mot hjärnaktivitet. 

Resonemang har även förts kring det faktum att språktesterna och paradigmen i kameran hade 

olika karaktär. En negativ aspekt i detta var att språktesterna förmodligen aktiverade delvis 

andra områden än vad paradigmen gjorde. De resultat som uppdagades säger trots detta något 

om sambandet mellan språkliga delförmågor och neural aktivitet. Det föreliggande resultatet 

har dessutom en bredd som ger indikationer på intressanta områden att undersöka i mer 

utvecklade studier i framtiden. 

Resultatdiskussion 

Språktester relaterat till demografiska faktorer och kognition 
I föreliggande studie beräknades skillnader och variationer i språklig förmåga mellan grupper 

avseende kön och ålder. Inga signifikanta skillnader fanns isolerat för variablerna kön och 

ålder. Däremot kunde tendenser urskiljas. 

 

Lästest 

Avseende lästestet uppdagades inga signifikanta skillnader eller tendenser till variation mellan 

grupperna, trots synliga skillnader i individuella resultat. En förklaring till att signifikanta 

resultat uteblev kan vara att lästestet gav mycket begränsade poäng. Därför bör försiktighet 

iakttas kring att dra slutsatser om skillnader i läsförmåga mellan grupperna kön och ålder eller 

vid kombination av dessa variabler. 

 

BeSS 

I föreliggande stickprov presterade de yngre åldersgrupperna för män och kvinnor bättre på 

deltestet BeSS än de äldre. Denna tendens är i linje med tidigare studier (Holmbro & Olsson, 

2000) där skillnader uppdagades för ålder men inte för kön. En tanke kring detta resultat är att 
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yngre kan växla fokus mellan olika typer av uppgifter bättre än äldre, vilket krävs vid BeSS. 

Detta test ställer även höga krav på minnet vilket kan ha vägt till den yngre gruppens fördel. 

 

FAS 

För FAS observerades tendenser till att gruppen kvinnor 22- 40 år presterade högre än övriga 

grupper. I tidigare studier har liknande resultat erhållits som tyder på att kvinnor är bättre på 

ordflödesuppgifter än män (Ivachova & Jones Tinghag, 2007) samt att ordflödesförmågan 

försämras med stigande ålder (Loonstra et al., 2001; Van Der Elst et al., 2006). Eftersom 

gruppen män 22-40 år inte uppvisar signifikant bättre resultat än de båda äldre grupperna 

antyder stickprovet i studien att variabeln kön väger tyngre, till kvinnans fördel, än variabeln 

ålder när det gäller skillnader i ordflödesförmåga. För detta finns dock inga belägg i 

ovanstående litteratur, vilken snarare hävdar motsatsen. 

 

BNT 

På BNT var resultatskillnaderna mycket små mellan samtliga försökspersoner. Detta kan ha 

sin förklaring i att varken kön eller ålder hade inverkan på benämningsförmågan i vårt 

stickprov. Enligt Tallberg (2005) är normen för vuxna 53 korrekt benämnda bilder. I vårt 

stickprov var medelvärdet 56,28 och endast två försökspersoner presterade sämre än det 

normerade värdet. Dessa höga resultat kunde vara anledningen till att inga signifikanta 

skillnader noterades. De föreliggande resultaten befanns inte heller vara normalfördelade. I 

motsats till övriga resultat i föreliggande studie presterade kvinnorna likvärdigt på BNT 

oavsett ålder och inga övriga tendenser gällande faktorerna kön, ålder eller vid kombination 

av dessa variabler kunde skönjas för detta test. 

 

SLDT 

Brunnegård & Laakso (1998) menar att det finns starka samband mellan kognitiv förmåga 

och prestationer på språkliga test. I föreliggande studie bekräftade korrelationsanalys detta 

samband. FAS var det enda språkliga testet som inte korrelerade signifikant med SLDT. Detta 

motsäger tidigare studier där utbildningsbakgrund och kognitiv förmåga, framförallt verbal 

intelligens, oftast korrelerar positivt med ordflödesförmåga (Ivachova & Jones Tinghag, 2007; 

Tombaugh et al., 1999). 
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Minne 

Flera av de språkliga testerna i föreliggande studie kräver även andra kognitiva förmågor än 

språk, till exempel ställs krav på ett väl fungerande minne. Detta eftersom försökspersonen 

måste hålla tidigare information i minnet för att kunna repetera, svara på frågor eller utföra 

det som efterfrågas. Tidigare studier påvisar att viss minnesförsämring sker med stigande 

ålder (Heidler, 2007). I föreliggande studie fanns signifikanta skillnader för ålder på resultaten 

för BeSS. Dessutom kunde en tendens skönjas där den yngre gruppen presterade bättre på de 

flesta språkliga testerna som genomfördes. Huruvida denna resultatskillnad berodde på minne 

eller någon annan faktor är ovisst. 

 

Skillnader vid bildanalys 

Korrelationsberäkning visade signifikanta samband mellan grad av aktivering i hippocampus 

och språkprestation för gruppen kvinnor 22-40 år gentemot kvinnor 41-64 år. Vid bildanalys 

uppträdde även hippocampus som ett mer aktiverat område för den på FAS högpresterande 

gruppen i jämförelse med den lågpresterande. Hippocampus anses även i tidigare studier 

viktig för ordgenerering (Kircher et al., 2008). Då den högpresterande gruppen i föreliggande 

studie bestod av fler yngre (22-40 år) försökspersoner än den lågpresterande kunde denna 

neurala skillnad i hippocampus antas bero mer på naturligt åldrande än språklig förmåga. 

 

Bildanalysen visade att den yngre försöksgruppen aktiverade fler, mer utspridda områden i 

hjärnan än den äldre. Detta kan förklaras av den normala förändring som sker neuralt vid 

åldrande (Sowell et al., 2004). Dessa förändringar borde dock inte vara så markanta hos 

människor i yrkesverksam ålder. Då samtliga i försöksgruppen befann sig i detta åldersspann 

var de tydliga varianserna överraskande. En annan tanke kring de uppdagade 

åldersvarianserna var att de äldre individerna arbetade mer ”automatiserat” alternativt att de 

yngre hade mindre lateraliserade områden för språkbearbetning. 

 

Neural aktivitet relaterat till språklig förmåga och demografiska faktorer 
För WORGE och SENCO uppnåddes ingen signifikant korrelation gentemot de språkliga 

testerna, utom för BNT gällande Brocas område. Vi har spekulerat kring om de områden som 

valdes ut för analys genererade en hög och likvärdig aktivitetsgrad hos samtliga 

försökspersoner. Dessa områden skulle då kunna anses betydelsefulla för språk oavsett grad 
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av språkförmåga och därför varit orsak till att så få signifikanta samband gentemot resultaten 

på språktesterna uppnåddes. 

 

Vidare var det intressant att bättre prestation på BNT genererade mindre aktivitet i vänster 

Broca, då litteratur betonar att god förmåga omfattas av mindre neurala områden (Kolb & 

Wishaw, 2003). Vi tror att mindre områden borde innebära mindre grad av aktivitet, vilket 

skulle förklara ovanstående. Samtidigt kan ifrågasättas huruvida resultaten på BNT egentligen 

var jämförbara med den neurala aktivitet som uppstod vid wordgeneration. Detta eftersom 

den ena uppgiften handlar om benämning och den andra om ordgenerering och dessa två 

därför troligen berör olika förmågor och aktiverar olika områden. 

 

Könsskillnader i neural aktivitet 

En signifikant skillnad mellan könen noterades där män uppvisade mer aktivering i de 

högersidiga homologerna till Broca och Wernicke, än kvinnor vid uppgifter för 

meningskomplettering. Denna lateralisering är beaktansvärd då litteraturen snarare pekar på 

att kvinnor aktiverar den högra hemisfären mer än män (Weiss et al., 2006). Detta faktum 

kunde i vårt stickprov däremot ses i hippocampus samt i bildanalysen där en visuell skillnad 

fanns i vänster Broca och omkringliggande områden för män i relation till kvinnor vid 

uppgifter för ordgenerering. Vi har en tanke om att kvinnor använder fler områden och är mer 

flexibla vid ordgenerering än män varför de senare hade högre grad av aktivering på ett 

specifikt område som Broca. Dessutom observerades att män aktiverade frontalloben i högre 

grad medan kvinnor hade mer aktivitet i parietalloben. En tanke kring detta är att män och 

kvinnor i stickprovet bearbetade uppgifterna på olika sätt, till exempel problemlösande kontra 

sensoriskt associativt. 

 

Värt att notera är tendensen till att gruppen män har högre grad av aktivitet för samtliga 

relevanta områden för paradigmet SENCO än gruppen kvinnor trots att resultaten på de 

språkliga testerna är likvärdiga mellan könen. Dessa resultat överensstämmer med en studie 

av Christova med flera (in press) och skulle kunna förklaras av att mäns hjärnor är större och 

generellt har högre blodflöde än kvinnors. En annan tanke är att kvinnors hjärnor skulle vara 

mer effektiva i sin bearbetning av språkliga uppgifter och därmed generera en lägre BOLD-

signal. 
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Även litteraturen är tvetydig gällande språkliga olikheter för könen och föreliggande resultat 

tyder på att detta förhållande borde undersökas vidare. 

 

Åldersskillnader i neural aktivitet 

Inga signifikanta variationer för resultaten på ordflödestestet FAS avseende aspekten ålder 

noterades. Däremot fanns signifikanta variationer i anterior cingulate för ordflödestestet 

WORGE. Enligt litteraturen är anterior cingulate betydelsefull för ordflödesförmågan 

(Kircher et al., 2008) vilket var i linje med denna studies resultat. Om anterior cingulate är 

betydelsefull för ordflödesförmågan borde en skillnad motsvarande den neurala aktiviteten ha 

utkristalliserat sig även avseende FAS- resultaten. Kanske kan de uppnådda skillnaderna i 

anterior cingulate förklaras av den omorganisation i hjärnan som naturligt sker med stigande 

ålder (Heidler, 2007). I så fall skulle den uppmätta neurala skillnaden ha en naturlig förklaring 

som inte beror på språkförmåga. Förklaringen till att inga variationer avseende FAS- 

resultaten kunde skönjas kanske även går att finna i faktumet att FAS och WORGE skiljer sig 

åt avseende högt och tyst tal. Enligt litteratur finns en neural skillnad när det gäller produktion 

av vokaliserat- och subvokaliserat tal (Guenther, 2008; Ingvar, 2001). Detta kan innebära att 

försökspersonerna hade likvärdig aktivitet i områden centrala för vokaliserat tal oavsett ålder 

men att den yngre försöksgruppen aktiverade annorlunda gällande subvokaliserat tal. 

 

Neural aktivitet relaterat till språklig prestation 

De områden som enbart aktiverades hos gruppen som presterade högt på FAS visade 

signifikant samband med prestation även för hela försöksgruppen. Av detta kunde vi se att 

thalamus bilateralt, fusiformis bilateralt, vänster supramarginalis och vänster precentrala 

gyrus var av stor betydelse för prestation på ordflödesuppgifter. Dessa områden har även 

tidigare visat sig vara av vikt för språkuppgifter (Démonet et al., 2005), speciellt gällande 

högre lingvistiska processer där det inte räcker med automatisering utan där det även krävs 

kontrollerade processer (Ketteler et al., 2007). Noteras kan att de områden som i litteraturen 

beskrivs som relevanta för läsning delvis var de samma som de specifikt aktiverade hos de 

individer som presterade väl på ordflödestestet. Kanske skulle paralleller kunna dras mellan 

god läsförmåga och god prestation på ordflöde, eller så kan detta ses som bekräftelse på att 

läsning är en högre lingvistisk process. 
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Självskattningsformulär 

Det var anmärkningsvärt att försökspersonerna skattade sig så pass likvärdigt i 

självskattningsformuläret trots att resultaten på språktesterna skilde sig åt. I Holmbro och 

Olssons studie (2000) fick personer med självupplevda språksvårigheter lägst resultat på 

BeSS. Att ett liknande samband inte kunde upptäckas i föreliggande studie kan bero på att 

ingen av dessa försökspersoner upplevde sig ha språksvårigheter. En tanke är att många inte 

är vana att medvetet mäta sig själv gentemot andra individer avseende språklig förmåga. 

Resultaten på självskattningsformuläret avspeglar troligen försökspersonernas syn på vad som 

innefattas i språklig förmåga. På grund av dessa individuella tolkningar blev resultaten svåra 

att jämföra. Det föregående lästestet kan ha påverkat hur vissa försökspersoner skattade sin 

språkliga förmåga i det senare skedet. 

 

Framtida studier 

Språktester och paradigm som testar samma färdigheter skulle behöva utformas för rättvis 

jämförelse dem emellan. De resultat som uppnås i magnetkameran skulle då mer korrekt 

kunna antas spegla den förmåga som uppmätts i språktester än vad som var möjligt i 

föreliggande studie. 

 

Vidare vore det intressant att fortsatt undersöka sambandet mellan hjärnaktivitet och språklig 

förmåga hos en homogen försöksgrupp. Därmed skulle till exempel artefakter så som normala 

åldersförändringar i hjärnan kunna uteslutas och fler slutsatser kring de språkliga neurala 

korrelaten kunna dras. Resultaten skulle då bli mer generaliserbara för den populationen. 

Kanske kunde en försöksgrupp av till exempel endast kvinnor i samma åldersgrupp väljas ut 

alternativt en grupp med män och kvinnor i samma ålder. Förslagsvis kan även varierad 

utbildningsbakgrund undersökas i relation till hjärnaktivitet, då detta tidigare visats vara en 

intressant aspekt som dock inte kunde undersökas fullt ut i föreliggande studie. Författarna 

anser att sambanden mellan språklig förmåga och neural aktivitet i den friska hjärnan bör 

fortsätta utredas för att så småningom kunna användas kliniskt. 

 

Slutsatser 

I föreliggande studie hittades inga signifikanta variationer i språkförmåga avseende faktorerna 

kön och ålder. Däremot kunde en tendens skönjas där de yngre försöksgrupperna presterade 

bättre än de äldre. I studien befanns benämningsförmåga vara omvänt relaterad till neural 

aktivering i Broca. Neurala skillnader upptäcktes även avseende kön och ålder. Män 
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aktiverade områden mer anteriort än kvinnor och visade dessutom generellt högre grad av 

aktivering, speciellt i Broca- och Wernicke och motsvarande högersidiga homologer. Den 

yngre försöksgruppen, liksom individer med hög ordflödesförmåga, aktiverade fler och mer 

subtila områden i hjärnan så som anterior cingulate, hippocampus, gyrus fusiformis, gyrus 

supramarginalis och thalamus. Studien pekade även på att hög kognitiv förmåga var relaterad 

till hög språkförmåga. 
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Bilaga 1 
Information till deltagare 

 
Graden av språkfärdighet är avgörande för människans förmåga att kommunicera. Därför 
finns ett stort intresse att öka kunskapen om den friska hjärnans aktivitet vid språklig 
kommunikation. Vi är två studenter på logopedprogrammet på Hälsouniversitetet i Linköping. 
Denna termin kommer vi att skriva vår magisteruppsats om språkfärdighet och hjärnaktivitet. 
Förhoppningen är att dessa resultat ska kunna användas vid framtida forskning. 
 
Du har blivit utvald till projektet NormSpråk, som består av bland annat denna 
magisteruppsats. Deltagande i forskningsprojektet är helt frivilligt och Du har när som helst, 
utan förklaring, rätt att avbryta processen. För att såväl magisteruppsatsen som NormSpråk 
ska kunna genomföras krävs aktivt deltagande vid både språktesterna och 
magnetkameraundersökningen. 
 
Du kommer att bli kallad till två träffar där den första syftar till att ge information om studien. 
Vid detta tillfälle kommer Du även att genomgå ett test av läsförståelse som tar max 30 
minuter i anspråk. Testet görs individuellt och Du ombeds läsa texter och skriftligt svara på 
frågor kring det Du läst. 
 
Vid det andra tillfället kommer Du att genomgå språktester samt svara på några frågor om 
Din utbildningsbakgrund, Dina intressen och erfarenheter. Denna del beräknas ta ca en 
timme. 
 
Vid testningen kommer ljudupptagning att ske. Samtliga resultat kommer att vara 
avidentifierade och arkiveras på logopedprogrammet. Magisteruppsatsen i dess slutgiltiga 
version kommer att finnas tillgänglig på e-press samt i publicerad form. 
 
 
För mer information kontaktas författarna: 
 
Cecilia Nellie   Jennie Pettersson 
E-mail: xxxxxxxx   E-mail: xxxxxxxx 
Tfn: xxxx-xx xx xx   Tfn: xxxx- xx xx xx   
 
 
Vetenskaplig handledare:  Maria Engström, Fil.dr. 
Klinisk handledare: Gunnel Förhammar, Leg Logoped.  
 
 
 
Samtyckesformulär 
 
Jag har tagit del av och är införstådd med ovanstående information. Jag ger härmed mitt 
skriftliga samtycke till deltagande: 
 
 
Namnunderskrift: 
 
Ort och Datum: 



 

 

Bilaga 2 
Självskattad språklig förmåga 

 
Markera ditt svar i förhållande till genomsnittet för vuxna, friska individer i Sverige; 

genom att sätta ett kryss på linjen. 
 

1. Hur skulle du skatta din totala språkliga förmåga? 
 
Mycket under  Genomsnittlig  Mycket över 

_______________________________________________ 
 
 
Kommentarer:____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 
2. Hur skulle du skatta din förmåga att läsa och förstå en text? 

 
Mycket under  Genomsnittlig  Mycket över 

_______________________________________________ 
 
 

Kommentarer:____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 

3. Hur skulle du skatta din förmåga att formulera dig muntligt? 
 

Mycket under  Genomsnittlig  Mycket över 
_______________________________________________ 

 
 
Kommentarer:____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 

 
4. Hur skulle du skatta din förmåga att formulera dig skriftligt? 

 
Mycket under  Genomsnittlig  Mycket över 

_______________________________________________ 
 
 

Kommentarer:____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 

5. Anser du dig vara språkligt aktiv i din vardag (t.ex. läser mycket böcker, 
diskuterar, löser korsord mm)? 

 
Mycket under  Genomsnittlig  Mycket över 

_______________________________________________ 
 
 

Kommentarer:____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 

6. Anser du dig vara språkligt aktiv i ditt yrke/dina studier? 
 

Mycket under  Genomsnittlig  Mycket över 
_______________________________________________ 

 
 

Kommentarer:____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 

Bilaga 3 
(Av Maria Engström, CMIV) 
 
fMRI paradigm 

För presentation av uppgifterna i magnetkameran användes presentationsprogrammet 

SuperLab Pro software (Cedrus Corporation, San Pedro, USA) och MR-kompatibla 

videoglasögon (Resonance Technology, Los Angeles, USA). Två olika paradigm för 

språkfunktion, ordgenerering (WORGE) och meningskomplettering (SENCO), användes i 

denna studie. 

 

WORGE: Forskningspersonerna instruerades att tänka ut så många ord som möjligt som 

började på en given bokstav. Personerna informerades även om att det var viktigt att inte 

uttala orden högt för att undvika rörelse under bildtagningen. Varje bokstav presenterades 

under 5 s och bokstäverna presenterades i block om 3 till 5 bokstäver per block. Som 

kontrolluppgift visades omväxlande ett X och en rad med flera X med samma 

visningsfrekvens som bokstäverna. Personerna instruerades att fixera det mittersta Xet och 

undvika ordgenerering under kontrolluppgiften. Total tid för testet var 5 minuter. 

 

SENCO: Uppgiften i detta test bestod av att läsa ett antal meningar och fylla i det sista ordet 

tyst för sig själv. Meningarna presenterades i 4 block med 8 meningar i varje. Varje mening 

presenterades under 3 s och följdes av en period på 2 s då ett X visades i glasögonen. 

Forskningspersonerna instruerades att bilda en fullständig mening genom att fylla i ett 

passade substantiv i slutet på varje mening. Kontrolluppgiften bestod av att passivt iaktta det 

mittersta Xet i en rad med X som visades under 3 s omväxlande med ett enstaka X som 

visades under 2 s. Varje block (både testuppgift och kontrolluppgift) varade i 40 s. Total tid 

för testet var 6 minuter. 

 

Under fMRI sessionen gjordes totalt 4 olika språktester varav WORGE och SENCO var två. 

Ordningen på testerna slumpades så att varje försöksperson fick göra testerna i olika ordning. 

 

MRI 

En EPI (Echo Planar Imaging) sekvens som är känslig för BOLD-effekten (Blood Oxygen 

Level Dependent) användes för att samla in de funktionella bilderna på en Philips Achieva 1,5 

T magnetkamera. Följande parametrar användes vid bildtagningen: TE = 40 ms, TR = 2.7 s, 

flipp-vinkel = 90°, antal snitt = 32, voxelstorlek = 3X3X3 mm. Lutningen på snitten passades 



 

 

in mellan sellabotten och det bakre hörnet på fjärde ventrikeln och anlades så att de mest 

relevanta delarna av pannloben och tinningloben täcktes. 

 

fMRI analys 

fMRI-bilderna preprocessades och analyserades med SPM5 (Wellcome Department of 

Imaging Neuroscience, University College, London, UK). På alla bilder gjordes korrektion 

för rörelse under bildtagning. En person (fp 19) fick trots detta exkluderas från SENCO-

undersökningen på grund av rörelseartefakter. För ytterligare en person (fp 13) fanns 

rörelseartefakter i bilderna men detta kunde avhjälpas efter inkludering av rörelseparametrar i 

den efterföljande analysen. Alla bilder normaliserades mot den mall av standardhjärna som 

finns i SPM5 samt lågpassfiltrerades med en 8 mm Gaussian kernel för att reducera brus i 

bilderna. fMRI-bilderna analyserades genom att använda en modell av den hemodynamiska 

responsfunktionen samt ett högpassfilter på 128 s. 

 

Resultaten av de enskilda analyserna blev föremål för en ”random effect analysis”, bestående 

av ett t-test för hela gruppen för varje test samt jämförande t-test mellan två grupper: män – 

kvinnor, yngre – äldre, höga poäng (FAS) – låga poäng (FAS). Tröskeln sattes till p<0.001 

(okorrigerad) och alla aktiveringskluster med fler en 5 aktiva voxlar visualiserades. 

 

För att korrelera hjärnans aktivering med resultat på de språkliga testerna valdes ett antal 

intressanta regioner (Regions of Interest = ROI) baserat på resultaten för hela gruppen på de 

båda fMRI-testerna. De mest signifikanta regionerna i språkrelaterade områden för varje test 

valdes som ROIs. Detta innebar att aktivering i visuella kortex uteslöts. Aktivering i varje 

ROI uppskattades genom att beräkna det genomsnittliga värdet på parameterestimatet, vilket i 

princip motsvarar signalförändring som beror på aktivering i fMRI-testerna. För att beräkna 

parameterestimatet användes Marsbar (MARSeille Boîte À Région d'Intérêt, 

http://marsbar.sourceforge.net/). 



 

 

Bilaga 4 
 
Hej! 
Du har blivit uttagen att vara med i forskningsprojektet NormSpråk, som syftar till att studera 
samband mellan språklig förmåga och hjärnans aktivitet. 
 
Välkommen på ett informationsmöte om studien 
 
Tid: Tisdag den 12 februari kl. 18 - ca 20 
Plats: Wrannesalen på Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV). 
 
Du hittar oss i huvudblocket på Universitetssjukhuset, plan 11. Det finns skyltar till CMIV 
från både norra och södra entrén. Ring på dörren där det står Wrannesalen och Besökare 
CMIV. 
 
Vid informationsmötet kommer Du att få utförlig information om studien och vilka tester Du 
kommer att få göra, både i magnetkameran och utanför. Vid mötet kommer Du även att få 
göra ett enkelt lästest. 
 
Meddela oss om Du kan eller inte kan komma på mötet. Ring eller maila om Du har några 
frågor. 
 
Med vänliga hälsningar 
Maria Engström 
 



 

 

Bilaga 5 
Tabellen visar resultaten för samtliga test och försökspersoner på TBSS, SLDT och Lästestet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Försökspersonerna avbröt deltagande i tidigt skede varför resultat saknas. 
** Försökspersonen uteblev från testning med SLDT. 

FP Kön & ålder Summa BeSS 
(/210) 

FAS BNT 
(/60) 

SLDT 
(FSIQ) 

Lästest 
(/12) 

1  ♀     22-40 år 164 56 58 111,45 12 
2  ♀     22-40 år 156 54 54 119,57 9 
3  ♀     41-64 år 106 27 55 ** 5 
4  ♂     22-40 år 142 50 50 59,62 6 
5  ♂     41-64 år 156 46 57 110,19 11 
6  ♀     41-64 år 175 42 58 104,65 9 
7  ♂     22-40 år 159 30 59 103,44 8 
8  ♂     22-40 år 181 64 57 123,73 12 
9  ♂     22-40 år 160 27 58 112,27 12 
10  ♀     41-64 år 143 42 59 99,04 7 
11  ♀     22-40 år 167 50 58 118,1 9 
12  ♂     22-40 år 111 31 52 70,32 7 
13  ♂     41-64 år 170 52 56 119,65 11 
14  ♀     41-64 år 126 42 54 110,15 9 
15* * * * * * * 
16  ♀      22-40 år 189 58 58 128,25 12 
17* * * * * * * 
18  ♂     41-64 år 159 40 59 121,41 11 
19  ♂     41-64 år 111 44 52 94,14 3 
20  ♀     41-64 år 141 54 59 108,92 8 
Medel  150,89 44,94 56,28 106,75 8,44 



 

 

Bilaga 6 
Tabellen visar resultaten för enskilda deltest i BeSS. 
 

 
 
* Försökspersonerna avbröt deltagande i tidigt skede varför resultat saknas. 
 

FP Kön & 

ålder 

1. Rep 

(/30) 

2. Men 

(/30) 

3. Inf 

(/30) 

4. Log 

(/30) 

5. Tve 

(/30) 

6. Met 

(/30) 

7.  Def 

(/30) 

1 ♀22-40 år 18 27 27 27 28 16 21 

2 ♀22-40 år 20 26 30 21 23 20 16 

3 ♀41-64 år 11 17 23 9 20 17 9 

4 ♂22-40 år 19 24 25 10 25 22 17 

5 ♂41-64 år 13 27 20 25 26 18 27 

6 ♀41-64 år 23 25 25 27 24 28 23 

7 ♂22-40 år 15 30 30 21 23 24 16 

8 ♂22-40 år 28 26 30 25 30 18 24 

9 ♂22-40 år 21 26 30 19 30 17 17 

10 ♀41-64 år 16 16 23 15 23 26 24 

11 ♀22-40 år 19 27 28 24 28 22 19 

12 ♂22-40 år 5 13 22 9 25 19 18 

13 ♂41-64 år 21 26 20 24 28 27 24 

14 ♀41-64 år 14 23 28 18 23 13 7 

* * * * * * * * * 

16 ♀22-40 år 24 25 30 30 30 23 27 

* * * * * * * * * 

18 ♂41-64 år 12 22 23 18 26 28 30 

19 ♂41-64 år 3 17 14 16 20 20 21 

20 ♀41-64 år 10 20 28 15 25 20 23 

Medel  16,22 23,17 25,33 19,61 25,39 21,00 20,17 


