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Abstract 
Functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI, can be used for analyzing brain activity in 

subjects performing language tasks. The purpose of this study was to develop aphasia-friendly 

information adjusted to aphasic subjects participating in fMRI studies. The objectives were to 

investigate if adjusted information was important for the ability to perform language tasks and 

if the information could be used for different types of aphasia. 

Sixteen aphasic subjects participated in the study, six of these underwent fMRI. The 

participants varied in grade and type of aphasia. They had Swedish as their native language 

and were aged between 26 and 89, mean 57. Information was developed in three versions. 

The participants performed word generation and sentence completion language tasks. 

Results showed that all the participants produced significantly more words (p < 0.05), and 

completed significantly more sentences (p < 0.001) in the final version. The fMRI results 

showed high intersession variability, therefore intra- or intersubject comparisons were 

difficult to make. 

It was found that increased amount of time to solve the task and removal of the control task 

together with aphasia-friendly, concrete information improved performance. This applies to 

all participants, irrespective of aphasia type. 



 

Sammanfattning 
Funktionell magnetresonanstomografi, fMRI, kan användas vid analys av hjärnaktivitet hos 

personer som utför språkliga uppgifter. Syftet med föreliggande studie var att anpassa och 

utvärdera ett befintligt informationsmaterial och göra det afasi-vänligt inför fMRI-

undersökning. Frågeställningarna var om ett anpassat informationsmaterial hade betydelse för 

förmågan att utföra språkuppgifter samt om materialet gick att använda på olika afasityper. 

I studien medverkade sexton försökspersoner varav sex deltog i fMRI-undersökningen. 

Personerna hade varierande grad och typ av afasi, svenska som modersmål och var mellan 26 

och 89 år, medelålder 57. Ett informationsmaterial utformades i två versioner, och testades på 

samtliga. Försökspersonerna utförde språkuppgifterna ordmobilisering och 

meningskomplettering. 

Resultatet, efter anpassning av informationsmaterialet, visade att alla deltagare producerade 

signifikant fler ord (p < 0,05) och kompletterade signifikant fler meningar  

(p < 0,001) vid den slutgiltiga versionen. Resultaten från fMRI-analysen visade ojämn 

aktivering mellan mättillfällena vilket medförde svårigheter att utföra intra- och 

interpersonella jämförelser. 

Förlängd tid för att utföra uppgifterna, borttagande av kontrolluppgift tillsammans med afasi-

vänlig, konkret information gav det förbättrade resultatet. Ett gemensamt 

informationsmaterial fungerade för de afasityper som förekom i studien. 
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Bakgrund 
Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för stroke-sjukvård (2005) är stroke den tredje 

vanligaste dödsorsaken i Sverige. Varje år drabbas ca 30 000 personer. Medelåldern för 

insjuknandet är 75 år och cirka 20 % av dem som insjuknar är under 65 år. Medelåldern för 

kvinnor i Sverige, som insjuknar är 79 år. Antalet personer som får stroke förväntas öka på 

grund av svenskens ökade medellivslängd. Ett av symtomen efter stroke är afasi som cirka 

12 000 av de insjuknade drabbas av (Afasiförbundet, 2007). Olika språkförmågor, som till 

exempel hör- respektive läsförståelse och ordmobilisering, kan beroende på skadelokalisation 

påverkas negativt hos personer med afasi (Obler & Gjerlow, 2006). 

Vid bland annat Center for Medical Imaging and Visualization, CMIV, Linköpings 

universitet, arbetar forskare med att undersöka förändrade aktiveringsmönster i områden som 

är betydelsefulla för språk hos personer som drabbats av stroke. För att få information om 

dessa aktiveringsmönster används funktionell magnetresonanstomografi (Functional Magnetic 

Resonance Imaging, fMRI), där försökspersoner utför språkliga uppgifter under tiden som 

hjärnaktiviteten mäts. Vid en pilotstudie visade det sig dock att de instruktioner man använt i 

en tidigare studie för friska kontrollpersoner inte fungerade för försökspersoner med afasi. En 

anpassning av den befintliga informationen inför fMRI-undersökningar visade sig nödvändig 

för att försökspersonerna ska tillgodogöra sig informationen och därmed möjliggöra optimal 

produktion. Föreliggande studie är avsedd att anpassa de instruktioner som tidigare använts i 

syfte att optimera för en säkrare analys av aktiveringsmönstren.  

I studien används begreppet afasi-vänlig (ursprunglig term aphasia-friendly, översatt till 

svenska av författarna till denna studie) för information särskilt anpassad för personer med 

afasi. Begreppet användes ursprungligen av Rose, Worall och McKenna (2003). 

Neurolingvistik 
Inom neurolingvistiken dominerar två teoribildningar. Den ena, den lokalistiska modellen, 

bygger på neurologerna Brocas, Wernickes, Lichtheims och Geschwinds arbeten. Deras 

teorier grundar sig på undersökningar av personer som drabbats av förvärvad språkstörning, 

så kallad afasi. Det som idag benämns Bostonskolan associeras med de lokalistiska teorierna 

där språkliga svårigheter kopplas till avgränsade hjärnskador. 
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Den andra teoribildningen bygger på psykologen Alexander Lurias teorier att språk inte är 

klart avgränsat från andra förmågor och att andra funktionella system använder delar av 

språksystemet (Ahlsén, 2000). Komplexa förmågor, som minne och språk, är inte lokaliserade 

i väl avgränsade områden i hjärnbarken utan är distribuerade i flera hjärnstrukturer 

(Andersson, 2000).  

I hjärnan finns neuronala nätverk och de inbegriper alla kognitiva förmågor (Sakai, 

Hashimoto & Homae, 2001; Obler & Gjerlow, 2006). För forskare inom kognitionsvetenskap 

är, enkelt förklarat, de neuronala nätverken jämförbara med de noder som datorer är 

uppbyggda av. Dessa noder arbetar i parallella processer och Obler och Gjerlow (2006) menar 

att även människans språkbearbetning bygger på parallella processer. Med till exempel fMRI, 

har forskare (Obler & Gjerlow, 2006) påvisat att i stort sett hela hjärnan är involverad i 

språkliga funktioner. Man måste således undersöka fler kognitiva förmågor för att försöka 

förstå hur människans språk fungerar.  

Hjärnskador gör att de neuronala nätverken inte fungerar som före skadan oavsett var i 

hjärnan själva skadan är lokaliserad (Sakai, Hashimoto & Homae, 2001; Obler & Gjerlow, 

2006). De skadade nätverken gör att språkliga nivåer, till exempel fonologi, lexikon och 

semantik, som innehåller både en förståelse- och en produktionsaspekt, är påverkade (Klippi, 

2003; Ahlsén, 2006). Störningar på språkliga nivåer framgår tydligt hos personer med afasi. 

Om en nivå i språket är störd påverkar detta ofta övriga nivåer. Målet att nå gemensam 

förståelse försvåras av brister i olika språkliga nivåer (Klippi, 2003). I samtal där personer har 

ögonkontakt kan personerna dock använda de kontextuella resurser som finns tillgängliga i 

den omedelbara närheten samt sina tidigare erfarenheter. På detta sätt kan personer med 

kommunikativa svårigheter uppnå förståelse trots brister i produktion av yttranden. 

Semantiska och pragmatiska problem kan till exempel bero på begränsad förståelse av långa 

och abstrakta yttranden, brist på kontext samt svårigheter att tolka kommunikationsmönster 

(Klippi, 2003). Enligt Lesser och Milroy (1993) är det också möjligt att bearbetning av syntax 

inte är nödvändig med meningar man kan förstå utifrån erfarenhet och kontext.  

Det är inte klarlagt om det är lexikonet som är skadat vid afasi, om det är tillgången till det 

som är påverkad eller om det är en kombination (Obler & Gjerlow, 2006). Det finns flera 

teorier om hur lexikonet är organiserat (Ahlsén, 2006). Prototypteorin föreslår att det finns 

kategorier som är organiserade runt ett exempel som är typiskt för den enskilda individen 

(Rosch, 1975). Teorin om semantiska särdrag beskriver en kategori med referenser till 

nödvändiga och tillräckliga särdrag (Zurif, Caramazza, Myerson & Galvis 1974). Enligt 
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Ahlsén (2006) undersöker många forskargrupper paradigmatiska och syntagmatiska relationer 

mellan ord, så kallade semantiska nätverk. Semantiska nätverk kan baseras på relationer 

mellan ord vilka i sin tur baseras på relationer mellan objekt och händelser. 

Det finns många hypoteser om vad språkförståelseproblem hos personer med afasi beror på. 

Enligt Klippi (2003) är det huvudsakliga problemet för personer med afasi den ineffektiva 

arbetsprocessen och den ineffektiva användningen av den språkliga kunskap personerna har. 

Obler och Gjerlow (2006) hävdar att en person med agrammatiskt tal har kompetens att förstå 

språk men svårt att producera språk. Att samtidigt försöka förstå och producera kräver mer 

energi än vad personer med hjärnskada kan uppbåda vilket kan göra att den kognitiva 

påfrestningen blir för stor. Personer med afasi bearbetar språket på samma sätt som personer 

utan afasi men patologiskt långsamt (Burkhardt, Piñango & Wong, 2003; Dickey, Choy & 

Thompson, 2007). Vid kommunikation bygger förståelse på relation mellan ord i yttranden. 

Om någon del i bearbetningen av den inkommande informationen är för långsam uppstår 

problem att förstå yttrandet. Problemen uppstår oftast när yttrandet har en ordföljd som inte är 

så vanlig i det aktuella språket det vill säga en icke-kanonisk ordföljd. 

Afasi-vänligt språk 
Personer med afasi har ofta svårigheter när det gäller hör- respektive läsförståelse (Obler & 

Gjerlow, 2007). De beskriver att olika former av information inte fungerar och att de har svårt 

att uttrycka sina frågor och behov om mer eller annan information (Parr, Byng & Gilpin, 

1999; Worrall, Rose, Howe, McKenna & Hickson, 2007). Granlund, Haglund, Lewin och 

Sandlund har i en skrift från Socialstyrelsen (2007) angivit principer för förståelig 

information, som bör gälla för personer med funktionshinder. Principerna är utformade enligt 

International classification of functioning, disability and health (ICF) och innebär att 

informationen bör vara konkret, bygga på personens tidigare erfarenheter, använda en 

kombination av sinnesmodaliteter samt motsvara ett informationsbehov hos personen. 

Information utformad enligt ICF:s principer underlättar förståelsen av informationen för 

kategorin personer med funktionshinder, där även personer med afasi ingår.  

I en studie undersökte Rose et al. (2003) hur personer med afasi jämfört med kontrollpersoner 

uppfattade fakta, relevanta för personerna i studien, presenterade i fyra olika broschyrer. För 

att producera afasi-vänlig information måste de olika språkliga nivåerna såsom lexikon, 

semantik och syntax beaktas. Den skriftliga informationen var utformad enligt följande fyra 

principer: enkla ord och korta meningar, stor teckengrad och ett vanligt teckensnitt, mycket 
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tomma ytor på sidan samt relevanta bilder. I studien fick deltagarna all information såväl 

muntligt som skriftligt. Försökspersonerna svarade på frågor baserade på såväl 

originalinformationen som det anpassade materialet. Resultatet visade att afasi-vänligt 

material hjälper personer med afasi att förstå informationen bättre. Försökspersonerna i 

studien fick bättre kunskap och förståelse med hjälp av afasi-vänlig, anpassad information än 

vad de fick av originalinformationen. Kontrollpersonerna fick inte bättre kunskap efter att ha 

fått den afasi-vänliga, anpassade informationen. 

Pound, Parr, Lindsay och Woolf (2004) påpekar att ansvaret ligger hos omgivningen som 

alltid bör tänka afasi-vänligt. Användning av till exempel, en blandning av bild och text, ord 

som förekommer frekvent istället för mer ovanliga ord, rak ordföljd och meningar med 

huvudsatser som innehåller aktiva verb ger bättre möjlighet för personer med afasi att uppfatta 

informationen (Pound et al., 2004). För att uppnå bra förståelse krävs dessutom att personen 

inte är stressad och orolig. En kommunikationsstrategi som fungerar när personen är psykiskt 

stabil och omgivningen är fri från störande bakgrundsljud kan vara helt oanvändbar till 

exempel vid ett undersökningstillfälle (Pound et al., 2004).  

Grodzinskys inflytelserika hypotes (Caramazza, Capitani, Rey & Berndt, 2001) innebär att 

alla personer med Broca-afasi förstår meningar i aktiv form och med kanonisk ordföljd, men 

att de har problem med motsatsen det vill säga passiva satser och ordföljd som inte är den 

vanligast förekommande i språket. Caramazza et al. (2001) hävdar att hypotesen bygger på 

bristfälliga fakta. Personer med Broca-afasi uppvisar inte ett konsekvent mönster för 

förståelse och produktion av meningar utan det finns olika men distinkta mönster hos olika 

patienter. Agrammatisk produktion medför inte alltid svårighet att förstå syntaktiska 

yttranden. Produktion och förståelse kan variera för olika uppgifter som fångar samma 

kunskap (Martin, 2006; Caplan, DeDe & Michaud, 2006). Detta kan bero på 

problemlösningssvårigheter, omgivningsfaktorer, personens totala möjligheter att hantera krav 

samt det specifika tillfällets krav, snarare än brister i syntax.  

Personer med afasi har kvantitativt fler misstolkningar än kontrollpersoner när det gäller 

grammatisk förståelse (Gahl, 2002; Martin, 2006). Såväl personer med afasi som personer 

utan afasi har svårigheter att förstå, ju mer komplex en mening är med till exempel 

tvetydighet, inbäddade relativsatser, reversibla aktiva eller passiva satser. Personer med afasi 

misstolkar dock komplexa uttryck oftare än personer utan afasi. 
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Arbetsminne och uppmärksamhet 
Arbetsminnet involverar system för bearbetning av olika kognitiva funktioner, till exempel 

språk, och kan delas upp i tre delar (Baddeley, 2003). Det är de tre separata komponenterna, 

den fonologiska loopen, det visuospatiala skissblocket och den verkställande enheten, som 

tillsammans bearbetar inkommande information. 

Fonologiska loopen består av ett temporärt lagringssystem som håller auditiva minnesslingor 

några sekunder. Minnesslingorna försvinner om de inte upprepas av den andra komponenten i 

fonologiska loopen, det inre upprepningssystemet, ”the subvocal rehearsal system” 

(Baddeley, 2003). Tillfällig lagring i den fonologiska loopen aktiverar vänster parietallob 

(Becker, Mac Andrew & Fiez, 1999). Vid exakt lokalisering, med hjälp av fMRI, av det 

temporala lagringssystemet uppstår svårigheter, beroende på att olika testuppgifter kräver 

avkodning, lagrings- och framplockningsprocesser. Ytterligare ett problem är att de 

kontrolluppgifter som ingår vid fMRI-undersökning ger aktivering i vänster parietallob.  

Broca-arean har visat sig ha stor betydelse för arbetsminnesuppgifter med språkliga 

komponenter (Clark & Wagner 2003; Newman, Just, Keller, Roth & Carpenter 2003; 

Fiebach, Schlesewsky, Lohmann, von Cramon & Friederici, 2005). Fernandez, Cardebat, 

Demonet, Joseph, Mazaux, Barat och Allard (2004) har också visat att semantiska uppgifter 

gav aktivering i vänstra superiora temporala fåran inkluderande Wernickes area samt 

posterioinferiora temporala cortex. 

Det visuospatiala skissblocket består, liksom fonologiska loopen, av två komponenter: Den 

passiva delen som behåller visuell sensorisk information en kort stund och den aktiva delen 

som förnyar informationen och håller kvar den spatiala informationen (Baddeley, 2003). Den 

aktiva delen deltar tillsammans med den verkställande enheten vid planering av motoriska 

uppgifter. Den verkställande enheten ansvarar för uppmärksamhetskontrollen och fungerar 

som en styrenhet för arbetsminnet. Processerna kan lokaliseras till dorsolaterala prefrontala 

kortex (Smith & Jonides 1997; Baddeley, 2003). 

Den fonologiska loopen, det visuospatiala blocket och den verkställande enheten arbetar 

tillsammans som ett enat arbetsminne som främjar bearbetning av komplexa uppgifter. På 

senare år har Baddeley (2000, 2003) kompletterat teorin genom att lägga till den episodiska 

bufferten. Bufferten är ett begränsat temporärt lagringssystem som integrerar information från 

olika delar i arbetsminnet och långtidsminnet. Den episodiska bufferten nås av den 

verkställande enheten, som plockar fram information från det temporära lagringssystemet. 
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Genom medveten uppmärksamhet och eventuell modifiering av information kan den 

episodiska bufferten tillsammans med den verkställande enheten skapa nya kognitiva 

representationer, för att främja problemlösning. 

Uppmärksamhet är förmågan att selektivt fokusera på relevanta händelser samtidigt som 

distraktorer hålls undertryckta. Prefrontala kortex spelar en avgörande roll vid 

uppmärksamhet såsom delad och kvarhållen uppmärksamhet och särskilt vid 

arbetsminnesprocesser (D´esposito & Postle, 2002; Mesulam, 2002). De kognitiva 

förmågorna varierar mer från gång till gång hos personer med afasi än hos kontrollpersoner 

(Salmelin, 2007). Studier har visat att ökad belastning på arbetsminnet försämrade förmågan 

att dela uppmärksamhet samt förmågan att undanhålla distraktorer (Hester & Garvan, 2005). 

Magnetresonanstomografi 
Magnetkameraundersökning eller magnetresonanstomografi, MR, är en icke-invasiv 

undersökningsmetod, som används för att visualisera till exempel hjärnans anatomi (Kolb & 

Whishaw, 2003). Vid MR används starka magnetiska fält för att avbilda biologisk vävnad. 

Detta är möjligt genom att väteatomer som finns i kroppens olika vävnader reagerar på 

kamerans magnetfält. Till exempel innehåller myelin och neuroner i hjärnan olika andelar 

väteatomer vilket gör att hjärnans gråa (neuroner) och vita (axoner med omgivande myelin) 

substans kan urskiljas som olika strukturer. För att beskriva olika strukturers lokalisation i 

hjärnan används såväl Brodman-areor (BA) som sulci (fåror) och gyri (vindlingar).  
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Figur 1 visar lokalisationen av Brodman-areor samt fåror och vindlingar. 

    

 

Figur 1. Figuren till vänster visar Brodmann-areor lateralt i vänster hemisfär. Lila = 
temporallob, blå = occipitallob, grön = parietallob, gul = frontallob 
(www.umich.edu/~cogneuro/jpg/Brodmann.html). Figuren till höger visar fåror och 
vindlingar lateralt i vänster hemisfär (http://en.wikipedia.org/wiki/Inferior_frontal_gyrus). 

Funktionell magnetresonanstomografi, fMRI, är en metod för att kartlägga funktionell 

aktivitet i hjärnan under till exempel en kognitiv uppgift (Huettel, Song & McCarthy, 2004). 

När tolkning av språkliga uppgifter vid fMRI-undersökning sker, analyseras 

aktiveringsmönster i bland annat Brocas område (BA 44 och BA 45 eller vänstra inferiora 

frontala gyrus, IFG) som tillsammans med omgivande vävnad är aktiverat vid bland annat 

planering av talrelaterade motorprogram. I Wernickes område (BA 22 eller vänstra superiora 

temporala gyrus, STG) bearbetas hörselintryck. Tillsammans med supramarginala gyrus (BA 

39 och BA 40) och gyrus angularis bildar Wernickes område, parietio-, temporo-, 

occipitalområdet (PTO) (Obler & Gjerlow, 2006). Vid de flesta fMRI-studier av hjärnan 

registreras andelen oxygenerat (syresatt) blod jämfört med andelen deoxygenerat blod samt 

skillnaden över tid (Blood oxygen level dependent, BOLD-fMRI). Ökad aktivitet i vissa 

områden i hjärnan innebär att neuronerna i dessa områden ökar sin metabolism. Behovet av 

syre ökar vilket resulterar i ökat flöde av syresatt blod till de aktiverade delarna av hjärnan. 

Det syresatta blodet har andra magnetiska egenskaper jämfört med det icke syresatta, en 

skillnad som magnetkameran kan detektera. Detta ger möjlighet att visualisera olika områden 

i hjärnan till exempel vid språkliga uppgifter som ordmobilisering och meningskomplettering 

(Huettel et al., 2004). Dessa områden anges tredimensionellt i voxlar, till exempel i 

storleksordningen 3*3*3 mm. 
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Ordmobilisering 

The Controlled Oral Word Association Test, COWAT är ett kliniskt använt test för att 

bedöma ordmobiliseringsförmågan hos personer med afasi (Loonstra, Tarlow & Sellers, 

2001). Delar av detta test används vid fMRI-undersökningar (Engström, Landtblom, 

Antepohl, Ragnehed & Lundberg, manuskript 2007). I testet ska personen associera till ord 

som börjar med bokstäverna F, A och S och under en minut ange så många ord som möjligt 

per bokstav (Loonstra et al., 2001). Normativa studier kan inte med säkerhet påvisa vad som 

påverkar resultat på verbaliseringsförmågan, men författarna menar att ålder, kön och 

utbildningsnivå har betydelse. Genomförande av testet ger aktivitet i vänstra dorsolaterala 

frontala kortex (Brocas area, BA 6 och BA 9), temporalt i BA 21 och parietalt i BA 7 och BA 

40 (Loonstra et al., 2001). Flera aktivitetsområden var gemensamma med aktiveringsmönstret 

i språkuppgiften meningskomplettering (Loonstra et al., 2001). Medelvärdet för 

kontrollpersoner på COWAT är 12 (standardavvikelse, SD, 4). 

Personer med temporala skador producerar enligt Kolb och Whishaw (2003) likt 

kontrollpersoner på ordmobiliseringsuppgifter även om de har svårigheter på grund av nedsatt 

arbetsminne när det gäller andra uppgifter. Personer med frontala skador har däremot svårt att 

utföra ordmobiliseringsuppgifter. De har särskilt svårt att utveckla nya kognitiva planer för att 

lösa problem såsom att mobilisera ord efter en given instruktion. Eftersom ordmobilisering 

även kräver bra strategier för åtkomst till lexikonet kan den kognitiva påfrestningen bli för 

stor för dessa personer (Obler & Gjerlow, 2006). 

Meningskomplettering 

I en studie av McDonald och Tamariz (2002) undersöktes normer för vilka ord personer 

kompletterar slutet av meningar med. Testet gav meningar där ett ord saknades i slutet av 

varje mening. Det avslutande ordet skulle vara ett substantiv, men var inte ett förutbestämt 

rätt ord utan försökspersonerna fick associera fritt. I alla meningar utom två blev resultatet 

substantiv och i en del meningar förekom flera förslag medan det i andra var ett särskilt ord 

som förekom flest gånger. Syftet med studien var att ge underlag för forskning om sambandet 

mellan kontext och ordmobiliseringsförmåga men även andra neuropsykologiska 

undersökningar och språkundersökningar använder dessa oavslutade meningar.  

Testmeningarna från McDonalds och Tamariz studie (2002) översattes till svenska och 

redigerades delvis för svenska förhållanden inför en studie av Engström et al. (manuskript, 

2007).  
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Tidigare forskning om språklig representation i hjärnan 
Undersökningar med fMRI gör det möjligt att studera olika aspekter av hjärnans funktion. 

Forskning inriktad på att undersöka aktiveringsmönster hos till exempel personer med afasi, 

möjliggör ökad förståelse av neurobiologisk funktion vilket kan leda till förbättrade strategier 

vid terapi (Engström, Lundberg, Ragnehed & Söderfeldt, 2004). Fernandez et al. (2004) 

undersökte i en studie hur språket representeras i hjärnan under rehabiliteringen hos en person 

efter stroke. Med hjälp av semantiska respektive fonologiska uppgifter undersöktes en person 

med afasi med hjälp av fMRI. Personen med afasi uppvisade högersidig aktivering i högre 

grad än kontrollgruppen. Han hade även mer prefrontal aktivering vilket författarna ansåg 

kunna bero på att personen med afasi koncentrerade sig mer på uppgiften än kontrollgruppen. 

Det som påverkade resultatet mest var testpersonens bristande förståelse av instruktionerna 

tillsammans med svårigheter att medverka i den påfrestande, tidskrävande fMRI-

undersökningen. 

Engström et al. (manuskript, 2007) undersökte i en studie olika fMRI-paradigm, lämpliga vid 

undersökning av personer som har afasi. Två paradigm testades på 22 frivilliga 

kontrollpersoner, med medelålder 26 år. Förutom kontrollpersonerna medverkade en man 

med expressiv afasi och en kvinna med både expressiv och impressiv afasi. Kontrollgruppens 

fMRI-bilder sammanställdes till en så kallad standardhjärna och de olika språkparadigmen 

analyserades. Beräkning av antalet aktiverade voxlar vid de olika språkuppgifterna är inte 

utförda på kontrollpersoner (Engström, personligt meddelande, 2007-04-23). De olika 

paradigmen presenterades via ett datorprogram. Testet bestod av uppgiften 

meningskomplettering (Sentence Completion, SENC) och en ordmobiliseringsuppgift (Word 

Generation, WORG).  

Dessa paradigm hade en block-design där randomiserade testuppgifter varvades med 

kontrolluppgifter i vilka testpersonen förväntades att passivt studera tecknen (Engström et al., 

manuskript 2007). De olika testen visade sig delvis aktivera samma områden. WORG gav 

dock mer aktivering frontalt medan SENC aktiverade bland annat Wernickes area mer.  

SENC var det enda av testen som uppfyllde forskarnas samtliga tre krav som var att:  

• testet gav aktivering i både Brocas och Wernickes area, 

• variationen var liten mellan försökspersonerna och 

• personerna med afasi upplevde att de hade förstått uppgiften bra. 
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Aktiveringsmönstren visade aktivering i adekvata språkområden, när personerna med afasi 

genomförde SENC. Detta tyder enligt forskarna på att personerna kunde utföra uppgiften. Vid 

WORG visade mönstren att kvinnan med expressiv och impressiv afasi hade sparsamt med 

aktivering både frontalt och temporalt under uppgiften. Enligt Engström (personligt 

meddelande, 2007-06-10) tyder resultaten i studien på att WORG inte är lämplig för personer 

med afasi. 

Anpassad och strukturerad information inför fMRI-undersökning saknades vilket försvårade 

för försökspersonerna att utföra uppgifterna. Föreliggande studie är avsedd att anpassa de 

instruktioner som tidigare använts i syfte att optimera för en säkrare analys av 

aktiveringsmönstren. 
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Syfte 
Syftet med föreliggande arbete är att anpassa och utvärdera ett befintligt informationsmaterial 

och göra det afasi-vänligt inför funktionell undersökning av språkområden i hjärnan med 

hjälp av funktionell magnetresonanstomografi, fMRI. Följande frågeställningar undersöktes: 

• Kan man påvisa att användandet av ett informationsmaterial anpassat för 

försökspersoner med afasi har betydelse för förmågan att förstå instruktioner, jämfört 

med användningen av ett icke-anpassat informationsmaterial? 

• Fungerar det att använda samma informationsmaterial på personer med olika 

afasityper? 
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Metod  
Med utgångspunkt från ett tidigare använt informationsmaterial från CMIV testades sex 

försökspersoner med hjälp av originalinformationen. Därefter anpassade och utvärderade 

undersökarna tre olika versioner av informationsmaterial (1, 2 och 3). 

Försökspersoner 
Studien omfattade sexton försökspersoner där flera ingick i mer än en av undersökningarna. 

Numreringen av personerna är konsekvent genom hela studien. Personerna hade kronisk afasi 

och svenska som modersmål. De tillhörde centrala och västra distriktet i Östergötland. 

Försökspersonerna varav sex kvinnor, var mellan 26 och 89 år med medelålder 57 år.  

Exklusionskriterier för att få originalinformationen, vilken innebar medverkan i fMRI-

undersökning, var sjukdomar som potentiellt påverkar undersökningen i magnetkameran, till 

exempel hemokromatos och morbus Wilson, eller olika sjukdomar som ger påverkan på 

syresättningsförmågan. Andra uteslutningskriterier var graviditet, metallimplantat, 

metallsplitter eller pacemaker, se frågeformulär från CMIV bilaga 1A. Klaustrofobi eller 

kognitiva nedsättningar, till exempel neglekt, uteslöt deltagande. De som deltog i 

undersökningen med hjälp av originalinformationen hade tidigare blivit bedömda med 

CogniStat, NIH Stroke Scale samt med neuropsykologiskt testbatteri för att kartlägga 

kognitiva störningar. Bedömning utfördes efter fMRI-undersökningarna med det 

neurolingvistiska afasitestet A-ning (Lindström & Werner, 1995). 

Tabell 1visar ålder, kön, tid sedan skadan inträffade, skadelokalisation samt vilka versioner 

var och en deltog i. Visualisering av skadeutbredningen, med hjälp av 

magnetresonanstomografi (MR) eller datortomografi (DT) på samtliga deltagare presenteras i 

bilaga 6. 
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Tabell 1 Bakgrundsinformation om försökspersonerna i föreliggande studie 

Försöks- 
personer 

Ålder Kön Tid sedan 
skada (mån) 

Skadeorsak Deltog i version 

1 53 M 55 Vänstersidig främre mediainfarkt O, 2 ,3 

2 54 K 30 Vänstersidig mediainfarkt, diffust avgränsade 
fåror temporoparietalt. 

O, 2, 3 

3 74 M 13 Vänstersidig bakre mediainfarkt, bilaterala 
multipla lakunära infarkter, bilateral subkortikal 
kronisk ischemi, generell atrofi. 

O, 2, 3 

4 64 M 15 Närmast komplett vänstersidig mediainfarkt, 
vissa bakre andelar av försörjningsområdet 
sparade. 

O, 2, 3 

5 26 M 65 Stor vänstersidig parieto-temporo-occipital 
parenkymdefekt efter trauma 

O, 2, 3 

6 41 M 35 Vänstersidig mediainfarkt, 
frontoparietotemporalt. 

O, 2, 3 

7 68 K 7 Högersidiga lakunära infarkter, vänstersidig 
skada ej visualiserad på tidig CT. 

1, 2 

8 78 M 17 Vänstersidig intracerebral blödning, 
högersidiga lakunära infarkter. 

1, 2 

9 39 M 15 Status efter resektion av höggradigt astrocytom 
frontalt vänster. 

1, 2 

10 68 K 4 Vänstersidig mediainfarkt, skadorna ej säkert 
visualiserade på tidig CT. 

1, 2 

11 74 M 77 Vänstersidig mediainfarkt, ischemiska 
förändringar höger, basala ganglierna höger, 
generell atrofi. 

1, 2 

12 75 K 6 Vänstersidig (främre?) mediainfarkt. 1, 2 

13 63 M 30 Lakunära infarkter kring vänster framhorn. 1, 2 

14 27 M 4 Tumor cerebri i mesencefaphalon med 
cranialnervspåverkan, små infarkter omkring. 

2 

15 89 K 6 Vänstersidig mediainfarkt frontoparietalt i 
tidigt skede, generell atrofi. 

2 

16 74 K 83 Vänstersidig mediainfarkt (ingen CT eller MR 
finns tillgänglig). 

2 

CT = computer tomography (datortomografi, DT). MR = magnetresonanstomografi O = 

Originalinformationen 1= Första versionen 2= Andra versionen 3= slutliga versionen 
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Undersökningsmaterial 

Originalinformationen 

Originalinformationen utgjorde ett underlag för jämförelse av aktiveringsmönster på 

språkuppgifter, som försöksperson 1-6 utförde vid fMRI-undersökning. 

Första versionen av den afasi-vänliga informationen 

Den första versionen omfattade afasi-vänliga instruktioner till språkuppgifterna WORG och 

SENC, samt utvärdering efter uppgifterna.  

Andra versionen av den afasi-vänliga informationen 

Den andra versionen omfattade omarbetade afasi-vänliga och konkreta instruktioner till 

språkuppgifterna WORG och SENC, samt utvärdering efter uppgifterna.  

Slutgiltig information 

Den slutgiltiga afasi-vänliga och konkreta informationen innefattade alla delar inför och under 

fMRI-undersökningen som försöksperson 2, 5 och 6 utförde, se bilaga 4. Underlaget bestod 

av den andra omarbetade versionen. 

Neurolingvistiska afasitestet A-ning 

Afasitestet A-ning används kliniskt av logopeder i Sverige, för att språkligt bedöma personer 

som drabbats av afasi efter någon form av förvärvad hjärnskada. A-ning är standardiserat på 

personer med afasi som har svenska som modersmål. I föreliggande studie bedömdes 

modaliteterna informativt tal, läs- och hörförståelse vid den jämförande analysen efter fMRI-

undersökningarna på försöksperson 1-6. 

Procedur 

Originalinformationen 

Till fMRI-undersökningen med hjälp av originalinformationen inbjöd undersökarna 

försöksperson 1-6, se bilaga 1B. Vid undersökningstillfället godkände de sin medverkan 

enligt CMIV:s underlag för etiskt godkännande, se bilaga 1C. Försökspersonerna utförde 

språkuppgifter vid en fMRI-undersökning. Undersökarna gav information om hur uppgifterna 

skulle utföras, med ett befintligt informationsmaterial från CMIV, bilaga 1D.  
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Två språkuppgifter användes för utvärdering av informationsmaterialet. Uppgifterna, inlagda i 

ett datorprogram, hade tidigare använts vid en pilotstudie på CMIV vilken innehöll fMRI-

undersökningar (Engström, et al., manuskript 2007). Uppgifterna var: 

• Ordmobilisering, WORG (WORG bygger på COWAT): Deltagarna associerade till 

ord med hjälp av en given bokstav under en begränsad tidsperiod. Uppgiften började 

med att kontrolltecken (X + < * > -) visades under 40 sekunder. Därefter visades tre 

till fem slumpmässigt utvalda bokstäver under fem sekunder vardera varefter 

kontrolltecken visades under 15-25 sekunder. Detta upprepas i sammanlagt fem 

minuter. 

• Meningskomplettering, SENC: Deltagarna avslutade ofullständiga meningar under en 

begränsad tidsperiod. Uppgiften började med att kontrolltecken (X) visades under 40 

sekunder. Därefter visades ofullständiga meningar följda av ett X i grupper om åtta 

meningar. Varje mening visades i 5 sekunder följt av ett X som visades i 3 sekunder. 

Mellan varje grupp, som var fyra till antalet, visades kontrolltecken (X) i 40 sekunder. 

Uppgiften pågick i sammanlagt 7,6 minuter. 

Datorprogrammet SuperLab Pro Software (Cedrus Corporation, San Pedro, USA) användes 

vid presentationen av språkuppgifterna. Uppgifterna visades för försökspersonerna med hjälp 

av magnetresonans-säkrade videoglasögon (Resonance Technology, Los Angeles, USA). I 

föreliggande studie användes tyst produktion av tal vid fMRI-undersökningen. 

Vid undersökningstillfället gav undersökarna information, både muntligt och skriftligt, om 

hur språkuppgifterna skulle utföras, se bilaga 1D. Vid tidigare studier på CMIV har samma 

information använts till kontrollpersoner utan afasi samt till två personer med afasi 

(Engström, et al., manuskript 2007). Personal på CMIV beskrev 

magnetkameraundersökningen muntligt. Försökspersonerna fick videoglasögon och hörlurar 

för att kunna genomföra uppgifterna i magnetkameran enligt rutiner på CMIV. Personalen 

justerade volymen i hörlurarna och synskärpan till varje försöksperson. Inledningsvis togs 

anatomiska visualiseringar av försökspersonernas hjärnor för att användas som anatomisk 

referens till de funktionella resultaten. 

Inför varje språkuppgift gav personal på CMIV information muntligt om kommande uppgift. 

För att undvika motoriska artefakter, uppmanade personalen deltagarna i föreliggande studie 

att enbart tänka svaren på uppgifterna. Skriftliga underlag för hur informationen skulle 

presenteras förelåg inte. 
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En och samma undersökare genomförde A-ningtestet efter magnetkameraundersökningen. 

Testet utfördes för att kontrollera om förändring av deltagarnas produktion och 

språkförståelse skett mellan undersökningstillfället med originalinformationen och den 

jämförande fMRI-undersökningen med afasi-vänlig slutgiltig information. Skillnaden i 

aktivitetsmönster mellan de två fMRI-undersökningarna skulle inte bero på förändrad 

produktion eller språkförståelse. Magnetkameraundersökningen tillsammans med information 

tog ungefär en timme. Det efterföljande testet pågick cirka två timmar.   

Första versionen av den afasi-vänliga informationen 

Underlag till denna version utgjordes av originalinformationen av instruktionerna på hur 

språkuppgifterna WORG och SENC skulle utföras. Första versionen utfördes inte i 

magnetresonanstomografen. För att uppnå afasi-vänligt språk, omarbetade författarna till 

föreliggande studie instruktionen enligt språkliga teorier (Gahl, 2002; Klippi, 2003; Rose et 

al. 2003; Pound et al., 2004; Martin, 2006), se bilaga 3. Omarbetningen gav information med 

enkla ord och korta meningar med enkel syntax. Skriftlig information utformades med stor 

teckengrad och ett vanligt förekommande teckensnitt. Utvärderingen utformades och tog upp 

huruvida deltagarna förstått informationen och om det var lagom mycket information. 

Svarsalternativen i utvärderingen var ikoner med ledsen, likgiltig respektive glad mun och 

innebar att det inte krävdes att försökspersonerna muntligen behövde redogöra för sin 

utvärdering. Informationen och utvärderingen gavs såväl muntligt som skriftligt av en och 

samma undersökare. 

Uppgifterna presenterades i samma datorprogram som vid fMRI-undersökningar på CMIV 

(Engström et al., manuskript, 2007). Kontrolluppgifter varvade med språkuppgifter samt 

tidsbegränsning förelåg vid utförande av uppgifterna. 

Försökspersonerna 7-13 tillfrågades muntligt av undersökarna om medverkan i studien. De 

testades med den omarbetade versionen. Undersökarna förklarade informationen muntligt på 

ett enkelt sätt, se bilaga 3. Strax innan försökspersonerna skulle utföra första uppgiften 

(WORG) presenterade undersökarna informationen till uppgiften igen. Försökspersonerna 

fick även möjlighet att läsa informationen, vilket möjliggjorde bättre förståelse genom 

användning av flera sinnesmodaliteter (Granlund et al., 2007). Därefter utförde 

försökspersonerna uppgiften WORG genom att svara muntligen eller skriftligen beroende på 

förmåga. Båda undersökarna transkriberade de ord som försökspersonerna producerade. 
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Samma procedur upprepades för uppgift SENC. 10 bokstäver i uppgiften WORG och 10 

meningar i SENC presenterades vid detta tillfälle. 

Efter testet utvärderade deltagarna om informationen var lättförståelig. Detta bedömdes med 

hjälp av ikoner på ledsen, likgiltig respektive glad mun. Alla deltagarna fick på detta sätt 

möjlighet att utvärdera oberoende av produktionssvårigheter. Undersökarna gav utvärderingen 

muntligt samt förde anteckningar på den. Vid de tillfällen då deltagarna kommenterade 

kontrolluppgiften noterade undersökarna detta. Första versionen tog cirka 15 minuter per 

deltagare att genomföra.  

Andra versionen av den afasi-vänliga informationen 

Underlaget bestod av den första omarbetade versionen. Andra versionen utfördes inte i 

magnetresonanstomografen. Den andra omarbetningen innebar att undersökarna utformade 

instruktionen till att bli mer konkret genom att försökspersonen fick se och öva på uppgiften i 

samband med instruktionen (Granlund et al., 2007). Förståelsen hos personer med afasi ökar 

enligt Granlund et al. (2007) med hjälp av konkret information. Med konkret information 

undveks överbelastning av arbetsminnet vilket medförde förbättrade förutsättningar för 

försökspersonen att förstå instruktionen (Baddeley, 2000, 2003; Hester & Garvan, 2005). 

Eftersom personer med afasi har nedsatt läs- och hörförståelse (Obler & Gerlow, 2006) 

utformade undersökarna andra versionen så att försökspersonerna fick samtidig muntlig och 

skriftlig information. Utvärderingen gavs muntligt och tog upp huruvida de förstått 

informationen. Svarsalternativen i utvärderingen utgjordes av ikoner på ledsen, likgiltig 

respektive glad mun. Alla deltagarna fick på detta sätt möjlighet att utvärdera oberoende av 

produktionssvårigheter. 

Försökspersonerna (1-16) genomförde uppgifterna utan det datorprogram som tidigare 

använts för att möjliggöra för undersökarna att mäta tidsåtgången vid utförandet av 

uppgifterna. Två bokstäver respektive fyra meningar valdes slumpmässigt, ur 

datorprogrammet, för att representera uppgifterna WORG och SENC. 

Samtidigt som försökspersonerna fick muntlig information om uppgifterna visade 

undersökarna ett konkret exempel på den aktuella uppgiften (Granlund et al., 2007). Om 

försökspersonen inte förstod uppgiften erbjöds ytterligare hjälp. Försökspersonerna avgav 

svaren på uppgifterna muntligt eller skriftligt beroende på förmåga. Kontrolluppgifter 

förekom inte i denna version. För utförlig information om vilka instruktioner som gavs, se 
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bilaga 4. I uppgiften WORG noterade undersökarna de ord som producerades under en minut 

för två olika bokstäver. I uppgiften SENC noterades den tid det tog att utföra komplettering av 

fyra meningar samt det ord de kompletterade meningen med. Detta för att undersöka den 

verkliga tidsåtgången den enskilda försökspersonen behövde för att utföra uppgifterna. 

Efter testet utvärderade försökspersonerna om informationen var lättförståelig. De bedömde 

med hjälp av ikoner på ledsen, likgiltig respektive glad mun. Undersökarna förde 

anteckningar på utvärderingen. Vid de tillfällen då försökspersonerna kommenterade 

språkuppgifterna transkriberade undersökarna även detta. Andra versionen tog cirka tio 

minuter per försöksperson att genomföra.  

Slutgiltiga informationen 

Den slutgiltiga versionen användes vid den andra fMRI-undersökningen tre månader efter 

undersökningen med originalinformationsmaterial. Undersökarna kontaktade deltagare 1-6, 

som ingick i fMRI-undersökningen med originalinformationen (fMRI-undersökning 1), 

muntligen och skriftligen, se bilaga 2. Alla de tillfrågade önskade medverka även vid andra 

tillfället. 

Undersökarna valde ut tre av deltagarna slumpmässigt (deltagare 1, 3 och 4) att få 

originalinformationen till språkuppgifterna, se beskrivning under Originalinformationen. 

Resterande tre (deltagare 2, 5 och 6) fick den slutgiltiga informationen till språkuppgifterna. 

Fördelningen möjliggjorde en jämförelse mellan fMRI-undersökningarna.  

En och samma undersökare gav informationen till samtliga deltagare muntligt och skriftligt. 

Materialet omfattade information om testet och magnetkameraundersökningen, se bilaga 4. 

Först gavs kortfattad och strukturerad information muntligt om språkuppgifterna WORG och 

SENC samt om rutinerna inför undersökningen. Samma information gavs även skriftligt. 

Deltagarna fick videoglasögon och hörlurar för att kunna genomföra uppgifterna i 

magnetkameran. Efter att personal på CMIV placerat deltagarna i magnetresonanstomografen, 

fick de samtidig, strukturerad information både skriftligt och muntligt inför varje uppgift av 

undersökaren. Deltagarna fick tillfälle att öva konkret inför varje uppgift samt fick vid behov 

ytterligare hjälp. Efter undersökningen noterade undersökarna om deltagarna kommenterade 

svårighetsgrad (S) och tidsbrist (T) vid utförandet av uppgifterna. 

Efter andra magnetkameraundersökningen genomförde samma undersökare som vid tillfälle 1 

A-ningtestet på deltagare 1-6. Detta för att undersöka om förändring av produktion och 
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språkförståelse skett mellan de olika tillfällena. Magnetkameraundersökningen tillsammans 

med information tog ungefär en timme. Det efterföljande testet pågick cirka två timmar. 

Den slutgiltiga informationen innebar: 

• Strukturerad skriftlig och muntlig information om uppgifterna före 

magnetkameraundersökningen. 

• Strukturerad skriftlig och muntlig information om rutinerna inför 

magnetkameraundersökningen. 

• Strukturerad skriftlig och muntlig information mellan uppgifterna när 

försökspersonerna befann sig i magnetresonanstomografen. 

• Övningsmöjligheter i direkt anslutning till uppgiften. 

Sammanfattning av procedur 

Fyra versioner av informationsmaterial användes i föreliggande studie:  

• Originalinformationen: Vid första fMRI-undersökningen använde deltagare 1-6 

originalinformationen från CMIV. 

• Första versionen: deltagare 7-13 använde den första omarbetade afasi-vänliga 

versionen i föreliggande studie. Uppgifterna presenterades i samma datorprogram som 

används vid fMRI-undersökningar på CMIV, men uppgifterna utfördes inte med hjälp 

av magnetresonanstomografi. 

• Andra versionen: Alla deltagare använde den andra omarbetade afasi-vänliga 

versionen. Vid denna version fick de muntlig information om uppgifterna samtidigt 

som ett exempel på den aktuella uppgiften visades. Undersökarna presenterade 

uppgifterna manuellt utanför magnetkameran och upprepade informationen om 

försökspersonerna inte förstod vad de skulle göra. De fick även så mycket tid de 

behövde för att lösa uppgifterna. 

• Slutgiltig information: Vid andra fMRI-undersökningen använde deltagare 2, 5 och 6 

den slutgiltiga versionen. Denna version innehöll kontrolluppgifter samt konkret 

information om hur uppgifterna skulle utföras. Tiden som de fick för att utföra 

uppgifterna var begränsad. 
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Dataanalys 

Första versionen av den afasi-vänliga informationen 

Försökspersonerna 7-13 fick en poäng för varje producerat ord i uppgiften WORG samt en 

poäng för varje kompletterad mening i SENC. Medelvärde (M) samt standardavvikelse (SD) 

beräknades. Uppgifterna presenterades via samma datorprogram som vid fMRI-

undersökningen. Detta innebar att 10 bokstäver presenterades i uppgiften WORG och 10 

meningar i uppgiften SENC. Vid utvärderingen om deltagarna förstod informationen, 

summerade undersökarna det antal deltagare som uppgivit att de förstått. Samma förfarande 

användes vid utvärderingen av lagom mycket information. Utvärdering samt förekomst av 

kommentarer på kontrolluppgifterna summerades. 

Andra versionen av den afasi-vänliga informationen 

Försökspersonerna 1-16 fick en poäng för varje producerat ord under en minut i uppgiften 

WORG. För varje kompletterad mening i SENC fick försökspersonerna en poäng. 

Medelvärde samt standardavvikelse beräknades. Maximalt antal poäng för SENC var fyra. 

Undersökarna noterade tidsåtgången vid utförandet av SENC. Max- och minimumvärde 

beräknades för tiden. Vid utvärderingen av om försökspersonerna förstått informationen 

summerade undersökarna det antal deltagare som uppgivit att de förstått. Utvärdering samt 

förekomst av kommentarer på kontrolluppgifterna summerades. 

Originalinformationen och slutgiltig information 

Visualisering från magnetresonanstomograf gjordes med echo planar imaging (EPI) med hjälp 

av en Philips Achieva 1.5 T kroppscanner. TE= 40 ms, TR=2,7 s, flip angle 90, antal snitt=31, 

tjocklek på snitten=3 mm, matrix=80x80, FOV=24 cm. Snitten togs mellan golvet på sella 

turcica och den posteriora vinkeln på den fjärde ventrikeln.  

Analysen av fMRI-undersökningen gjordes med hjälp av Statistical Parametric Mapping, 

SPM5, (Wellcome department of imaging neuroscience, University college, London, UK). 

Alla visualiseringar justerades för eventuella rörelser som försökspersonerna gjorde i 

kameran. Tröskelvärden för analysen var p < 0,001. Bilderna brusreducerades med ett 8 mm 

gaussiskt lågpassfilter, vilket motsvarar cirka 2½ gånger voxellängden (3 mm). Minimum 

antal voxlar vid analys var 5. De språkområden som analyserades var STG samt IFG pars 
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triangularis och pars opercularis. Analysen omfattade även det totala antalet aktiverade 

voxlar. 

A-ning 

Samma undersökare som genomförde det neurolingvistiska afasitestet A-ning, analyserade 

resultaten enligt manualen (Lindström & Werner, 1995). 

Statistiska beräkningar 
För att undersöka om det fanns någon statistiskt signifikant skillnad i prestation på första och 

andra omarbetningen, utfördes ett beroende t-test på försöksperson 7-13. Beräkningarna 

utfördes med hjälp av SPSS 14.0. 

Vid de statistiska beräkningarna uteslöt undersökarna deltagare 10 på uppgiften WORG och 

deltagare 9 på SENC, eftersom data saknades vid något av tillfällena hos dessa. 

Etiskt godkännande 
Funktionell magnetresonansundersökning enligt CMIVs underlag för etiskt godkännande har 

blivit godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Linköping. Alla deltagare som 

genomförde fMRI-undersökningen (deltagare 1-6) godkände medverkan enligt underlaget, se 

bilaga 1C. 

Övriga deltagare godkände medverkan muntligt i föreliggande studie. Det framgick tydligt att 

medverkan i studien var helt frivillig och att medverkan när som helst kunde avbrytas. 
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Resultat 

Första versionen av den afasi-vänliga informationen 
Första versionen av den afasi-vänliga informationen testades på försöksperson 7-13. Antal ord 

producerade i WORG efter information enligt första versionen, presenteras i Figur 2. 

Medelvärde på WORG var 2,33 (SD 3,83).  

Antal kompletterade meningar i SENC efter information enligt första versionen presenteras i 

Figur 2. Medelvärde på SENC var 0,33 (SD 0,82). 

Sex av sju försökspersoner kommenterade kontrolluppgifterna på olika sätt. Kommentarerna 

innebar att de namngav symbolerna och frågade undersökarna vad som skulle göras. Två av 

sju uppgav att de förstått informationen och en var tveksam. En uppgav att det var lagom 

mycket information och två av sju var tveksamma till om det var lagom mycket information. 
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Figur 2. Det totala antalet ord producerade vid WORG och SENC för försöksperson 7-13 

efter information enligt första versionen. 
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Andra versionen av den afasi-vänliga informationen 
Andra versionen av den afasi-vänliga informationen testades på försöksperson 1-16. Antal ord 

producerade i WORG efter information enligt andra versionen presenteras i Figur 3. 

Medelvärde på WORG var 8,73 (SD 7,20). Försöksperson 10 utförde inte uppgiften.  

Antal kompletterade meningar i SENC efter information enligt andra versionen presenteras i 

Figur 3. Medelvärde på SENC var 3,66 (SD 0,82). Försöksperson 9 utförde inte uppgiften. 

Tiden för komplettering av meningar varierade mellan 2 och 75 sekunder för de som 

avslutade alla fyra meningar. 

Alla som utförde uppgiften uppgav att de förstått informationen. Sex av sexton kommenterade 

språkuppgifterna med avseende på svårighet.  
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Figur 3. Det totala antalet ord producerade vid WORG och SENC för försöksperson 1-16 

efter information enligt andra versionen. Försöksperson 10 utförde inte WORG. 

Försöksperson 9 utförde inte SENC. 
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Jämförelse mellan första och andra versionen 
Jämförelse mellan första och andra versionen utfördes på försöksperson 7-13, se Figur 4. Ett 

beroende t-test gav signifikant skillnad i prestation på WORG (t(5) = 2,601, p < 0,05) mellan 

det första och andra omarbetade informationsmaterialet. Medelvärdet på WORG med 

information enligt första versionen var 2,33 (SD 3,83) och med information enligt andra 

versionen 12,67 (SD 9,00). 

Ett beroende t-test gav signifikant skillnad i prestation på SENC (t(5) = 11,00, p < 0,001) 

mellan första och andra omarbetade informationsmaterialet. Medelvärdet på SENC med 

information enligt första versionen var 0,33 (SD 0,82) och med information enligt andra 

versionen 4,0 (SD 0,0). 
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Figur 4. Jämförelse mellan det totala antalet ord producerade vid WORG och SENC för 

försöksperson 7-13 efter information enligt första respektive andra versionen. Försöksperson 

10 utförde inte WORG T2. Försöksperson 9 utförde inte SENC T2. 
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Jämförelse mellan original och slutgiltig information 
Visualisering av aktivitetsmönster vid fMRI-undersökning redovisas i antal aktiverade voxlar. 

I Figur 5 redovisas totala antalet voxlar vid fMRI-undersökning 1 (T1) och 2 (T2) för 

försöksperson 1-6 vid utförandet av WORG och SENC. Vid T1 fick försöksperson 1-6 den 

ursprungliga informationen från CMIV. Försöksperson 1, 3 och 4 fick även vid T2 den 

ursprungliga informationen. Försöksperson 2, 5 och 6 fick den slutgiltiga informationen vid 

T2. Värden på antal aktiverade voxlar fördelade på höger respektive vänster hemisfär, se 

bilaga 5. 
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Figur 5. Det totala antalet aktiverade voxlar vid fMRI-undersökning 1 (T1) och 2 (T2) vid 
WORG och SENC för försöksperson 1-6. Vid T1 fick försöksperson 1-6 den ursprungliga 
informationen från CMIV. Försöksperson 1, 3 och 4 fick även vid T2 den ursprungliga 
informationen. Försöksperson 2, 5 och 6 fick den slutgiltiga informationen vid T2. 
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I Figur 6 redovisas antalet aktiverade voxlar i inferiora frontala gyrus, IFG, och superiora 

temporala gyrus, STG, för försöksperson 1-6 vid utförandet av WORG vid fMRI-

undersökning 1 (T1) och 2 (T2). Vid T1 fick försöksperson 1-6 den ursprungliga 

informationen från CMIV. Försöksperson 1, 3 och 4 fick även vid T2 den ursprungliga 

informationen. Försöksperson 2, 5 och 6 fick den slutgiltiga informationen vid T2. Värden för 

deltagare 3 redovisas ej på grund av tekniska problem vid analysen. 
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Figur 6. Antalet aktiverade voxlar för IFG och STG vid utförandet av WORG vid fMRI-
undersökning 1 (T1) och 2 (T2) för försöksperson 1-6. Vid T1 fick försöksperson 1-6 den 
ursprungliga informationen från CMIV. Försöksperson 1, 3 och 4 fick även vid T2 den 
ursprungliga informationen. Försöksperson 2, 5 och 6 fick den slutgiltiga informationen vid 
T2. försöksperson 3 uteslöts på grund av tekniska problem vid analysen.  
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I Figur 7 redovisas antalet aktiverade voxlar i IFG och STG för försöksperson 1-6 vid 

utförandet av SENC vid fMRI-undersökning 1 (T1) och 2 (T2). Vid T1 fick försöksperson 1-6 

den ursprungliga informationen från CMIV. Försöksperson 1, 3 och 4 fick även vid T2 den 

ursprungliga informationen. Försöksperson 2, 5 och 6 fick den slutgiltiga informationen vid 

T2.  
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Figur 7. Antalet aktiverade voxlar för IFG och STG vid utförandet av SENC, vid fMRI-
undersökning 1 (T1) och 2 (T2) för försöksperson 1-6. Vid T1 fick försöksperson 1-6 den 
ursprungliga informationen från CMIV. försöksperson 1, 3 och 4 fick även vid T2 den 
ursprungliga informationen. Försöksperson 2, 5 och 6 fick den slutgiltiga informationen vid 
T2. 

A-ning 
Försökspersonerna 1-6 bedömdes med afasitestet A-ning. För modaliteten Informativt tal hade 

fyra av sex deltagare högre resultat vid T2, en hade samma som vid T1. Ökningen låg mellan 

0 och 0,9 poäng med medelvärde 0,26.  

För modaliteten Läsförståelse hade fem av sex högre resultat vid T2 och en av sex hade 

samma som vid T1. Ökningen låg mellan 0 och 0,6 poäng med medelvärde 0,32.  

För modaliteten Hörförståelse hade tre av sex högre resultat vid T2 och tre av sex hade lägre 

vid T2. Ökningen låg mellan 0 och 1 poäng med medelvärde 0,14.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Originalinformationen 

Utgångspunkten för studien var att anpassa ett befintligt informationsmaterial och göra det 

afasi-vänligt. Originalmaterialet testades på de sex deltagarna (1-6) som genomgick 

funktionell magnetkameraundersökning på CMIV. För att få en representativ studie, med en 

jämn fördelning mellan såväl skadelokalisation som kön, hade författarna vissa ursprungliga 

urvalskriterier. Kriterierna ändrades eftersom de flesta personer med afasi har en blandning av 

främre och bakre symtom samt att det var svårt att få en jämn fördelning mellan könen. 

Författarna valde istället försökspersoner som inte hade klaustrofobi, metalldelar i kroppen 

eller annat som omöjliggjorde medverkan i magnetkameran. Resultatet av studien hade 

förmodligen blivit annorlunda om deltagarna varit jämnt fördelade med avseende på kön och 

haft liknande skadelokalisation. Om studien baserats enbart på deltagare med främre skador 

kan produktionen i ordmobiliseringsuppgiften ha blivit lägre än föreliggande studies resultat 

visar (Kolb & Whishaw, 2003; Obler & Gjerlow, 2006). Hade studien däremot baserats på 

deltagare med enbart bakre skador hade eventuellt den afasi-vänliga informationen haft en 

ännu större betydelse än vid föreliggande studie (Kolb & Whishaw, 2003). Personer med 

skador i temporalloben har oftast språkförståelsesvårigheter och behöver därför i större 

utsträckning afasi-vänlig information. 

Författarna till föreliggande studie testade inte den ursprungliga informationen till 

språkuppgifterna från CMIV, manuellt utanför magnetresonanstomografen. Vid tiden för den 

första fMRI-undersökningen bedömde undersökarna att informationen var för avancerad för 

personer med afasi. Syftet med de två magnetkameraundersökningarna var att jämföra 

aktivitetsmönstren vid utförande av språkuppgifterna efter den ursprungliga informationen 

och den slutgiltiga informationen. I efterhand kan författarna konstatera att det hade varit 

intressant att testa deltagarna manuellt även enligt originalinformationen. Resultatet hade visat 

vad deltagarna producerade och hade möjliggjort jämförelse av resultat om vad de producerat 

efter originalinformationen med produktionen efter den slutgiltiga informationen.  

Gruppanalys av fMRI-visualiseringarna mellan deltagare 1-6 utfördes inte på grund av att 

gruppen var heterogen. Den anatomiska strukturen hos deltagarna skiljde sig markant från den 
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så kallade standardhjärnan. Några slutsatser om deras aktivitetsmönster kunde inte dras. 

Förutom strukturella skillnader kan även kognitiva förmågor variera med avseende på till 

exempel kön, ålder, utbildningsnivå och skadelokalisation. Anledningen till det låga antalet 

deltagare var att dessa fMRI-undersökningar är mycket kostsamma samt att 

undersökningstillfällena på CMIV är begränsade. 

På grund av stor osäkerhet vid bedömning av aktivitetsmönstret, drog undersökarna inga 

slutsatser om antalet aktiverade voxlar. Ett stort antal voxlar kan inte med säkerhet avgöra om 

personen producerar bättre på uppgifterna, det kan även bero på att uppgiften är för svår och 

att fler nätverk behöver aktiveras för att utföra komplicerade uppgifter (Sakai, 2001; 

Fernandez et al., 2004). Försökspersonernas skador kan påverka aktivitetsmönstret och kan 

inte jämföras med standardhjärnans specifika språkområden. Personer med afasi bearbetar 

sannolikt uppgifterna i andra eller näraliggande delar av hjärnan (Obler & Gjerlow, 2006).  

Första versionen av den afasi-vänliga informationen 

Författarna valde att testa den omarbetade informationen på sju nya försökspersoner (7-13), 

för att inte de ursprungliga sex deltagarnas resultat skulle påverkas av för många 

träningstillfällen. De nya försökspersonerna utförde uppgifterna utanför magnetkameran så att 

undersökarna fick vetskap om vad de producerade efter informationen. Uppgifterna gavs i 

samma datorprogram som använts vid fMRI- undersökningen där originalinformationen 

användes. Det blev vid undersökningstillfället uppenbart att deltagarna stördes mycket av 

kontrolluppgifterna och att de därefter hade stora svårigheter att utföra de språkliga 

uppgifterna. Deltagarna uppvisade svårigheter att hinna med att läsa de olika meningarna. 

Innan de hann komplettera en mening visades nästa mening på datorskärmen. 

Andra versionen av den afasi-vänliga informationen 

För att få en uppfattning om vilka ord försökspersonerna producerade på uppgifterna samt 

vilken tidsåtgång som krävdes, presenterades uppgifterna i den andra versionen manuellt av 

undersökarna för samtliga 16 deltagare i studien. För att få ett test som kunde utföras under 

relativt kort tid, valdes två bokstäver ur WORG samt fyra meningar ur SENC slumpmässigt ur 

datorprogrammet. Oavsett vad de manuella testerna visade, är det tveksamt om resultatet kan 

jämföras med hur försökspersonerna producerade i magnetresonanstomografen. Olika faktorer 

kan påverka resultatet positivt eller negativt. Kraven på prestation kan vara högre när 

deltagarna befinner sig framför undersökaren än när de befinner sig i 
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magnetresonanstomografen. Störande omgivningsfaktorer såsom oljud från 

magnetresonanstomografen, tidspress samt kontrolluppgiften som störande faktor undveks vid 

de manuella testerna. Något som kunde vara positivt för vissa av deltagarna vid 

magnetkameraundersökningen var att produktionen inte var muntlig eller skriftlig.  

Vid omarbetningen av den första versionen förändrades tre faktorer på en gång. Vid den andra 

omarbetade versionen hade 

• kontrolluppgiften tagits bort, 

• försökspersonerna fått mer tid samt 

• informationen blivit mer konkret. 

Förändringen av tre faktorer gjorde det svårt att dra slutsatser om vilken av faktorerna som 

hade störst betydelse för det förbättrade resultatet. Det fanns även en viss risk att 

inlärningseffekt uppstod eftersom många av försökspersonerna deltog i mer än en 

undersökning. 

Undersökarna utformade ett gemensamt informationsmaterial för samtliga deltagare eftersom 

svårighet uppstod med att dela in deltagarna i distinkta afasityper. Deras premorbida förmåga, 

olika strategier, skadelokalisation samt skadans omfattning gjorde att de hade olika 

förutsättningar (Caramazza et al,. 2001; Caplan et al., 2006; Martin, 2006). Materialet 

utformades därför med hänsyn till modaliteterna läs- och hörförståelse. Informationen gjordes 

konkret genom att uppgiften visades skriftligt samtidigt som den afasi-vänliga informationen 

presenterades muntligt. Försökspersonerna fick även möjlighet att öva på uppgiften i syfte att 

öka förståelsen.  

Utvärderingen kunde ha utformats tydligare genom att inte enbart använda ordet Lagom utan 

lägga till För mycket respektive För lite information. Utvärderingen borde också ha utförts 

efter varje deluppgift och inte efter båda uppgifterna. Resultatet blev att författarna inte kunde 

dra några slutsatser huruvida försökspersonerna inte förstod en av uppgifterna eller båda. 

A-ning 

Afasitestet A-ning genomfördes på försökspersoner (1-6) som medverkade i fMRI-

undersökningen. Meningen med testet var att utesluta att resultaten från de båda fMRI-

undersökningarna berodde på förändringar i produktion och förståelse hos försökspersonerna. 

Vid analys av antalet aktiverade voxlar kunde dock inga slutsatser dras av resultatet. Det kan 
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vara så att alla 16 försökspersoner förbättrat eller försämrat sin produktion och 

språkförståelse. Eftersom övriga försökspersoner inte bedömdes med A-ning kan inga 

slutsatser dras med hjälp av resultaten från de sex bedömda och därför blev resultaten från 

afasitestet överflödiga. 

Resultatdiskussion 

Första versionen av den afasi-vänliga informationen 

Originalinformationen var inte utformad på ett afasi-vänligt sätt (Rose et al., 2003). Den var 

inte till alla delar skriftlig vilket gjorde att den blev ostrukturerad och delvis olika beroende på 

vem som utförde undersökningen. Författarna utformade därför den första omarbetningen 

enligt språkliga teorier. Informationen utformades med rak ordföljd, korta och enkla meningar 

med aktiva verb för att förbättra möjligheten att uppfatta informationen (Gahl, 2002; Klippi, 

2003; Rose et al., 2003; Pound et al., 2004; Martin, 2006). Informationen presenterades 

samtidigt både muntligt och skriftligt vilket enligt Granlund et al. (2007) ger bättre möjlighet 

för förståelse.  

Efter test av informationen på försökspersoner 1-7 vilka hade olika typer av afasi, visade 

resultaten att de inte förstått informationen helt, att de stördes av kontrolluppgifterna och att 

tiden inte räckte för att utföra uppgiften. De förändringar som utfördes enligt de språkliga 

teorierna, visade sig inte vara tillräckliga eftersom endast två av sju försökspersoner uppgav 

att de förstod informationen. Tidsspannet mellan informationen och utförandet av uppgiften 

kan ha varit så lång att arbetsminnet överbelastades. Enligt Baddeley (2000, 2003) försämras 

förmågan att dela uppmärksamheten vid ökad belastning på arbetsminnet vilket kan ha gjort 

att produktionen inte blev den förväntade. Även Hester & Garvan (2005) har visat att ökad 

belastning av arbetsminnet försämrar förmågan att dela uppmärksamheten samt förmågan att 

undanhålla distraktorer.  

Kontrolluppgiften är inte avsedd att aktivera språkområden (Engström et al., manuskript 

2007). Kontrolluppgiften förekommer först i såväl WORG som SENC. Eftersom sex av sju 

kommenterade kontrolluppgiften bedömde författarna till föreliggande studie att den störde 

minnet och fokuseringen genom att bryta in mellan informationen och den tidpunkt då 

uppgiften skulle utföras (Baddeley, 2003). Personer med afasi bearbetar information 

långsamt, därför krävs relativt lång tid mellan deluppgifterna för att erhålla ett bra resultat 

(Buckhardt et al., 2003; Dickey et al., 2007). Den korta tid som gavs i magnetkameran räckte 
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inte för att utföra en uppgift innan nästa presenterades. Avbrott i koncentration skulle kunna 

ge upphov till stress och därmed försämra förutsättningarna (Pound et al., 2004).  

Andra versionen av den afasi-vänliga informationen 

I den andra versionen förändrades tre faktorer så att informationen gjordes mer konkret, 

kontrolluppgiften togs bort och mer tid gavs. Resultaten av omarbetningarna visade att alla 

deltagare producerade ord i både ordmobiliserings- och meningskompletteringsuppgifterna. 

Avseende ordmobiliseringsuppgiften kunde författarna inte bedöma vilken av faktorerna som 

påverkade resultatet mest. För att personer med afasi ska kunna utföra denna uppgift krävs 

konkret information och förståelse av vad som ska göras (Granlund et al., 2007). Resultaten i 

föreliggande studie visade att deltagarna benämnde bokstäverna istället för att utföra 

uppgiften. Kommentarerna kan tyda på att förståelse om vad som skulle utföras saknades och 

att de på grund av skadade nätverk inte hade tillgång till lexikon. Sakai et al. (2001) visade att 

oavsett var skadan är lokaliserad påverkas de neuronala nätverken negativt. 

Trots att försökspersonerna uppgav att de förstått informationen producerade de under 

medelvärdet 12 (standardavvikelse 4) för kontrollpersoner på WORG. Flera av 

försökspersonerna producerade inte mer än ett till fyra ord på en minut. De som 

kommenterade de olika uppgifterna gjorde det med avseende på svårighet att utföra 

uppgifterna. Undersökarna bedömde med hjälp av de låga resultaten på uppgiften samt 

försökspersonernas kommentarer, att uppgiften var för svår för försökspersonerna i studien. 

Skadade nätverk kan omöjliggöra utförandet av denna uppgift (Sakai et al., 2001; Obler & 

Gjerlow, 2006).  

Alla deltagare som utförde SENC enligt den andra versionens information avslutade mellan 1-

4 meningar med medelvärdet 3,66. Det höga resultatet kan tyda på att informationen blivit 

mer lättförståelig. Den andra versionen innebar även att kontrolluppgiften var borttagen samt 

att tiden att utföra meningskompletteringsuppgiften var obegränsad. Samtliga förändringar 

kan ha förbättrat förutsättningarna för bra produktion genom att arbetsminnet inte belastades 

lika mycket vid den andra versionen. Enligt Baddeley (2000, 2003) främjar ett enat 

arbetsminne, tillsammans med den episodiska bufferten, bearbetningen av komplexa 

uppgifter. Salmelin (2007) har visat att bakgrundskunskap och kontext medför att personer 

lättare kan utföra meningskomplettering. Resultaten i föreliggande studie visade att 

tidsåtgången varierade mellan 2-75 sekunder för de deltagare som utförde alla 

meningskompletteringar. Eftersom personer med afasi enligt Buckhardt et al. (2003) och 
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Dickey et al. (2007) bearbetar språket långsamt, anser författarna av föreliggande studie att 

tillräcklig tid och arbetsminneskapacitet underlättar komplettering av meningar. 

Jämförelse mellan första och andra versionen 

Den statistiska signifikansen mellan resultaten på ordmobiliseringsuppgiften visar att 

deltagarna producerade fler ord efter den andra versionen. Vid presentationen av enbart en 

bokstav utan kontext, kan försökspersonerna ha svårt att inse vad som förväntas utan 

information. Medelvärdet vid första versionen var 2,33 (standardavvikelse 3,83) och vid den 

andra 12,67 (standardavvikelse 9,0). Den stora standardavvikelsen visar att de olika 

försökspersonerna presterar ojämnt. De förbättrade resultaten på medelvärdena tyder enligt 

författarna på att den afasi-vänliga informationen tillsammans med förlängd tid samt 

borttagande av kontrolluppgift hjälpte försökspersonerna att förstå vad som skulle utföras. För 

att nå semantiska nätverk som möjliggör produktion av ord som börjar på specifika bokstäver, 

krävs strategier (Ahlsén, 2006; Obler & Gjerlow, 2006). Hjärnskada kan göra att åtkomsten 

till de semantiska nätverken är påverkad. Författarna bedömer att information väl anpassad till 

personer med afasi har stor betydelse för att kunna utföra ordmobiliseringsuppgiften. 

Den höga statistiska signifikansen mellan resultaten på meningskompletteringsuppgiften visar 

att försökspersonerna producerade mer efter det andra omarbetade informationsmaterialet 

jämfört med den första versionen. Meningskompletteringsuppgiften var relativt lätt att utföra 

eftersom bakgrundskunskap och kontext gjorde att försökspersonen mer eller mindre 

automatiskt fyllde i slutordet. Detta stöds av Salmelin (2007) som visade i en studie att 

meningskompletteringsuppgifter med ett förväntat slutord förbättrar förutsättningarna för 

komplettering av meningar. Meningskompletteringsuppgifter som består av korta meningar 

med enkel syntax förbättrar förståelsen ytterligare hos personer med afasi (Rose et al., 2003).  

Den förlångsammade bearbetningen hos personer med hjärnskada gör att tidsaspekten är 

viktig (Buckhardt et al., 2003; Dickey et al., 2007). Personerna måste få god tid på sig att 

hinna läsa meningen och förstå innehållet för att till sist fylla i ett slutord (Salmelin, 2007). 

Den förlängda tiden att utföra uppgiften kan enligt författarna för föreliggande studie ha 

medfört att försökspersonerna inte upplevde stress under undersökningstillfället. Enligt Pound 

et al. (2004) krävs att personen inte är stressad och orolig för att god förståelse ska uppnås. 

Genom att tiden var obegränsad för utförandet av uppgiften fick försökspersonerna större 

möjlighet att fokusera uppmärksamheten (D´esposito & Postle, 2002; Mesulam, 2002). 

Tidsfaktorn har enligt författarna till föreliggande studie stor betydelse för resultatet. 
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På grund av att tre faktorer ändrades samtidigt, kunde undersökarna inte dra någon säker 

slutsats om vilken av dessa faktorer som hade störst betydelse vid utförandet av 

språkuppgifterna. Dessutom kunde ytterligare faktorer ha påverkat resultatet. Att samma 

deltagare fick både första och andra versionen kan betyda att en inlärningseffekt uppstod. 

Förmågan att dela och hålla kvar fokus på tidigare information kan vara nedsatt hos personer 

med afasi (Salmelin, 2007). Möjligheten att få en inlärningseffekt är därmed begränsad. 

Förbättringen i produktion på WORG och SENC med informationen enligt version två, beror 

troligen på den afasi-vänligt utformade informationen tillsammans med förlängd tid och 

borttagande av kontrolluppgift.  

Slutgiltiga informationen 

Den slutgiltiga informationen användes i fMRI-undersökningarna, vilket gjorde att de extrema 

omgivningsfaktorerna påverkade försökspersonerna negativt. De yttre omständigheterna i 

undersökningsmiljön var inte optimerade för att de skulle kunna utföra uppgifterna. 

Magnetkameran alstrade en ljudnivå upp till 105 dB i undersökningsrummet (Engström, 

personligt meddelande 2007-04-25). Ljudnivån medverkade förmodligen till att koncentration 

och uppmärksamhet splittrades (D´esposito & Postle, 2002; Mesulam, 2002; Hestler & 

Garvan, 2005). Placeringen i det trånga utrymmet utgör för många en obehagskänsla som kan 

utlösa stressreaktion och därmed försämra förmågan att utföra uppgifterna (Pound et al. 

2004). 

Jämförelse mellan original och slutgiltig information 

Resultaten från fMRI-undersökningen där tre deltagare fick samma information båda 

gångerna, visade att de enskilda personerna hade ojämn aktivering av totala antalet voxlar. 

Ingen jämförelse kunde heller göras mellan de olika personernas aktiveringsmönster när det 

gäller totala antalet voxlar. Deltagarna aktiverade omväxlande färre totalantal voxlar vid 

andra tillfället än vid första och vice versa.  

Resultaten där tre försökspersoner fick den omarbetade slutgiltiga informationen vid andra 

tillfället, visade ojämn aktivering av totala antalet voxlar. Författarna bedömde att resultaten 

mellan personens båda tillfällen eller mellan de olika personerna var så ojämna att jämförelse 

inte kunde utföras. 

Analys av aktiviteten i språkområdena IFG och STG, gav resultatet att de flesta hade liten 

aktivitet vid WORG. Aktiviteten vid SENC var högre än vid WORG för fyra av deltagarna. 
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Analys av aktiveringsmönstret hos deltagare 5 och 6, visade att båda hade relativt stor 

aktivering i IFG och STG vid utförandet av SENC. Även försökspersonerna i studien av 

Engström et al. (2007) uppvisade aktivering i dessa områden vid utförandet av SENC. 

Tidsåtgången som uppmättes manuellt vid SENC för föreliggande studie i version två, var 

emellertid längre än tiden i fMRI-undersökningen, vilket innebar att deltagarna inte skulle ha 

hunnit med att utföra uppgiften i magnetkameran. Undersökarna bedömde att den uppmätta 

aktiviteten kunde vara resultatet av annan språklig aktivitet, till exempel läsning. 

Det finns ännu inga uppgifter om kontrollpersonernas antal aktiverade voxlar vid utförandet 

av de båda språkuppgifterna, vilket innebär svårigheter att analysera vad antalet aktiverade 

voxlar betyder. De högsta uppmätta värdena i föreliggande studie kan vara små eller stora 

jämfört med kontrollpersoners värden. Ett stort totalt antal voxlar kan vara resultatet av annan 

kognitiv aktivitet. Ett litet totalt antal voxlar kan vara resultat av oförmåga till produktion vid 

det aktuella mättillfället. Oro, stress och sömnbrist kan ha påverkat aktiveringsmönstret i stor 

eller liten omfattning. Fernandez et al. (2004) visade i sin studie att mönstret hos personer 

med afasi bland annat kan påverkas av påfrestningen i magnetkameran. Pound et al. (2004) 

menar att god förståelse kräver att personen inte är stressad. 

Framtida forskning 
Försökspersonerna hade svårigheter att producera vid ordmobiliseringsuppgiften, trots att de 

uppgivit att de förstått informationen, fått mer tid samt att störande omgivningsfaktorer var 

minimerade. Uppgiften förefaller vara för svår för personer med afasi att utföra vid fMRI-

undersökningen vilket stöds av resultatet i pilotstudien av Engström et al. (2007). Uppgiften 

WORG bör modifieras eller ersättas med en annan uppgift som ger liknande 

aktivitetsmönster. 

Uppgiften meningskomplettering visade sig fungera väl när deltagarna fick den tid de 

behövde. Möjligen skulle uppgiften modifieras till korta meningar med rak ordföljd (SVO-

meningar) med förväntat slut för säkrare resultat (Salmelin, 2007). Med denna modifiering 

erhålls en afasi-vänlig text även i uppgiften och därmed kan eventuellt tiden i fMRI-

undersökningen bibehållas. 

Kontrolluppgifterna föreföll störande, speciellt på ordmobiliseringsuppgiften. För att filtrera 

bort oönskad aktivitet måste kontrolluppgifterna vara kvar. Författarna föreslår att 

kontrolluppgiften förläggs efter första bokstavs- respektive meningssekvensen. Eventuellt 
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skulle det också underlätta för försökspersonerna om samma kontrolluppgifter förekom vid 

båda uppgifterna. 

Semantisk och syntaktisk bearbetning av inkommande information sker delvis i IFG och STG 

(Clark & Wagner, 2003; Newman et al., 2003; Fernandez et al., 2004; Fiebach et al., 2005). 

Dessa områden spelar även en stor roll för minne och uppmärksamhetsbearbetning (Becker et 

al., 1999; Baddeley, 2003). Uppgiften ordmobilisering visade en sparsam aktivering i IFG och 

STG hos merparten av deltagarna i föreliggande studie. Detta resultat stämmer väl med 

tidigare forskning (Engström et al., manuskript 2007). De områden och därmed de nätverk 

som är involverade i ordmobilisering är ofta skadade hos personer med hjärnskada (Sakai et 

al., 2001; Klippi, 2003; Ahlsén, 2006; Obler & Gjerlow, 2006). Framtida forskning skulle 

kunna inriktas på att analysera områden där aktiveringen är mer frekvent. 

Funktionell magnetresonanstomografi kommer att utvecklas bland annat i syfte att minimera 

störande faktorer såsom oljud och obehaget att vistas i magnetkameran. Ytterligare en faktor 

som skulle underlätta vid undersökning av personer med afasi är att undersökaren och 

försökspersonen kan kommunicera interaktivt (Klippi, 2003). Magnetoencefalografi, MEG, är 

en analysmetod som kombinerar temporal och spatial information, inte har störande 

bakgrundsljud samt kan kompensera för starka motoriska artefakter (Salmelin, 2007). MEG 

ger inte lika högupplösta bilder som fMRI, men interaktiv kontakt mellan undersökaren och 

försöksperson är möjlig. Undersökaren kan vid användandet av MEG använda sig av 

Conversation Analysis, CA, (Goodwin 2003; Hutchby & Woofitt, 2005) som lämpar sig väl 

för samtal där någon av deltagarna har nedsatta språkliga förmågor. Med denna metod kan 

undersökaren analysera hur olika yttranden blir uppfattade och tolkade och anpassa sin 

information efter behovet. 
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Slutsatser 
Skillnaden mellan resultaten på första och andra versionen var signifikant och visade högre 

resultat på den andra versionen. Följande faktorer gav troligen det förbättrade resultatet på de 

språkliga uppgifterna WORG och SENC: 

• förlängd tid att utföra uppgifterna, 

• borttagande av kontrolluppgift, tillsammans med  

• afasi-vänlig konkret, samtidig skriftlig och muntlig information.  

Afasi-vänlig information underlättar för personer med afasi (Rose et al., 2003), men resultatet 

från föreliggande studie visade inte med säkerhet att enbart det anpassade 

informationsmaterialet innebar en förbättring jämfört med ett icke anpassat material. 

Studien innehåller ett gemensamt informationsmaterial för alla typer och grader av afasi. 

Detta anser författarna är möjligt trots att personer med afasi är en heterogen grupp. Det 

omarbetade afasi-vänliga informationsmaterialet samt möjlighet att använda flera modaliteter 

samverkade för att personerna med olika typer och grader av afasi kunde tillgodogöra sig 

informationen. 
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Bilaga 1A 

Frågeformulär om riskfaktorer, rutiner från CMIV. 

Frågeformulär där patienten är uppgiftslämnare 

MR-undersökningen är förenad med speciella risker varför vissa frågor 
måste besvaras innan vi kan ta ställning till om undersökningen kan 

genomföras. Var därför vänlig fyll i detta formulär med mycket viktiga 
frågor och lämna det till oss när Du kommer till MR-kameran. 

 Ja Nej 

1. Har Du blivit opererad i hjärtat eller hjärnan? 

2. Har Du eller har Du haft pacemaker? 

3. Har Du metalldelar eller ståltråd i kroppen, som t.ex. 

• Protes, stag eller skruvar 

• Metallclips, shunt, pump eller dylikt 

4. Har Du skadats av metallsplitter eller metallflisor, t.ex. i ögonen? 

5. Har Du hörselbenprotes, hörapparat eller cochleaimplantat? 

6. Annat? ________________________________________________________  

7. Är Du gravid eller ammar Du? 

8. Hur mycket väger Du? Vikt __________kg 

Om Du svarat JA på någon av ovanstående frågor, vill vi att Du ringer och talar om det för oss snarast på telefon 

xxx-xxxxxx. Telefontid måndag – torsdag kl. 13.00-14.00. 

Att ovanstående uppgifter är korrekta intygas: 

________________________________________________  ___________________________________  

Namnteckning  Namnförtydligande 

________________________________________________  ___________________________________  

Personnummer  Datum 

Ifylls av MR-personal 

Kontrollerat att patienten förstår frågorna:  

 Signatur MR-personal 



 

 

Bilaga 1B 

Skriftlig förfrågan inför fMRI-undersökning där originalinformationen 

ingick 

Skriftlig förfrågan med information till personerna om deltagande i studien. Texten har 

teckensnitt Times new roman och teckengraden är 16 punkter. 

 

Hej 

Du kan få vara med i en studie som ska ge bättre behandling för 
personer med afasi. Doktor Wolfram Antepohl på sjukhuset i 
Linköping bedömer att Du är lämplig att deltaga.  

Om Du är intresserad kommer Du att kallas till sjukhuset i Linköping 
vid två tillfällen. Varje gång gör Du ett språktest och en 
magnetkamera-undersökning av hjärnan.  

Besöken tar ca 3 timmar och sker under december 2006 och mars 
2007. 

Vi kommer att ringa till Dig om 2 till 3 dagar för att höra om Du är 
intresserad.  

Vänliga hälsningar från 
Marie Croné och Marie Karlsson 
Logopedstudenter på Logopedutbildningen i Linköping 

 

Om du har frågor, ring till  

Marie Croné telefon xxxx-xxxxxx eller  

Marie Karlsson xxxx-xxxxxx. 



 

 

Bilaga 1C 

Underlag för Etiskt godkännande av fMRI-undersökning 

 

Funktionell avbildning (fMRI) 

Instruktion till försökspersoner 

11 april 2003 

Denna forskning syftar till att utveckla metoden för funktionell magnetresonans (fMRI) så 
att den anpassas för klinisk verksamhet. Planering av hjärntumör-operationer och uppföljning 
av behandling vid hjärnskador är exempel på områden där fMRI kan få betydelse i framtiden. 

Med fMRI kan man lokalisera områden i hjärnan som är aktiverade vid olika funktioner, 
t.ex. motorik och språk. Hjärnaktivitet medför ett ökat behov av syre och glukos i de 
aktiverade områdena. Detta behov uppfylls genom ett ökat blodflöde. fMRI-tekniken bygger 
på att man kan spåra skillnader mellan syresatt och icke-syresatt blod i hjärnan. 

fMRI-undersökningen kommer att göras på magnetkameran som används för patienter vid 
Universitetssjukhuset i Linköping. Inför undersökningen följs kliniska rutiner gällande 
patientsäkerhet. Ingen röntgen eller radioaktiv strålning förekommer vid undersökningarna. 
Vissa personer kan uppleva obehag av att vistas i det trånga utrymmet i magnetkameran. Om 
så är fallet avbryter vi undersökningen omedelbart.  

Undersökningen i magnetkameran tar 45-60 minuter. Du kommer då att ligga inne i 
kameran och ha kontakt med oss via mikrofon och hörlurar. Du har dessutom tillgång till ett 
larm för att påkalla uppmärksamhet. Vid fMRI-undersökningen får du genomgå ett antal 
tester (se särskild instruktion). Varje sådant test tar ca 7 minuter. I samband med fMRI-
undersökningen tas även anatomiska bilder av hjärnan. Kontakta oss gärna om du har frågor 
inför undersökningen. 

Med vänliga hälsningar 
Maria Engström 
Tel: xxx-xx xx xx 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag har tagit del av instruktionerna och medger att delta i undersökningen. 

 

Ort datum namn 

 



 

 

 Bilaga 1D 

Instruktioner tilll fMRI-undersökning, från CMIV 

Funktionell undersökning av språk 
 

Ordbildning 

Du kommer att se en sekvens med bokstäver. Varje bokstav visas under fem sekunder. Under 
den tiden ska du hitta på så många ord som möjligt som börjar på den bokstaven. Det är 
viktigt att ordbildningen sker tyst för att undvika mun- och huvudrörelser i magnetkameran. 

Perioder med ordbildning (20 s) varvas med perioder av kontrolluppgifter under lika lång tid. 
Kontrolluppgifter består i att betrakta tecken i följande sekvens 

+ < * > 

Det är viktigt att inte namnge tecknen. Denna språkundersökning tar ca fem minuter att 
genomföra. 

 

 

Avsluta en mening 

Du kommer att få läsa ett antal oavslutade meningar medan du ligger i magnetkameran 
Meningarna visas på en skärm vid fotändan av britsen. Uppgiften går ut på att avsluta 
meningarna med ett ord. Ibland kanske du kommer på fler ord innan nästa mening visas. 
Varje mening är tänkt att sluta med ett substantiv. Nedan följer ett par exempel. 

• Sommarstugan låg vid… 

• De tyckte att det var svårt att lösa… 

Perioder med språkuppgifter (40 s) varvas med perioder med kontrolluppgifter under lika lång 
tid. Kontrolluppgiften består i att passivt betrakta ett kryss (X) omväxlande med en kryssrad: 

XXXXX   X   XXXXX 

OBS: Det är viktigt att komma ihåg att du ska tänka att du säger det avslutande ordet. Under 
hela försöket ska du försöka ligga still i kameran. Du ska alltså inte säga orden högt. Denna 
språkundersökning tar ca fem minuter att genomföra. 

 

 

Lyssna på berättelse 

Du kommer att få lyssna på en berättelse. Efter berättelsen får du en fråga på innehållet. 
Kontrolluppgiften är att du får lyssna på berättelsen baklänges. 



 

 

Bilaga 2 

Skriftlig bekräftelse inför fMRI-undersökning 2 (T2) 

Skriftlig information inför tillfälle två, till försökspersonerna 1-6. Texten har teckensnitt 

Times new roman och teckengraden är 16 punkter. 

Andra tillfället: Magnetkameraundersökning och afasitest 

Hej nnn 

Här får Du tiden till den andra undersökningen.  

Du ska vara på Universitetssjukhuset fredagen den 30 mars kl 8.45. 

Gå in i Södra entrén, följ skyltar mot CMIV som ligger på plan 11. 
Ring på klockan vid dörren så öppnar vi. 

 

Vänliga hälsningar från 
Marie Croné och Marie Karlsson 
Logopedstudenter på Logopedutbildningen i Linköping 

 

Om du inte kan komma, ring snarast till 

Marie Croné telefon xxxx-xxxxxx eller  

Marie Karlsson xxxx-xxxxxx 
 

 



 

 

Bilaga 3 

Omarbetad information vid manuellt test med deltagare från västra distriktet.  

Första uppgiften är att du ska komma på ord. 

Du ser en bokstav. 

Tänk på ord som börjar på bokstaven du ser. 

 

Andra uppgiften är att avsluta en mening. 

Läs meningen.  

Tänk på ett ord som avslutar meningen. 

Inget ord är fel. 

Nu kommer första uppgiften. 

Tänk på ord som börjar på bokstaven du ser. 

Det kommer olika bokstäver. 

Ibland ser du olika tecken. 

Då ska du inte göra någonting.  

Sen kommer det nya bokstäver. 

Tänk på ord som börjar på bokstaven du ser. (starta datorn) 

(Uppgiften utförs) 

Nu kommer andra uppgiften. 

Avsluta en mening. 

Läs meningen. 

Tänk på ett ord som avslutar meningen. 

Alla ord är rätt. 

Ibland ser du olika tecken. 

Då ska du inte göra någonting.  

Sen kommer det nya meningar. 

Tänk på ett ord som avslutar meningen. (starta datorn) 

(Uppgiften utförs) 

Förstod du vad du skulle göra? (visa ledsen, glad gubbe) 

Var det lagom mycket information? (visa ledsen, glad gubbe) 



 

 

Bilaga 4 

Slutgiltig information för fMRI-undersökning. Vid användandet av den andra versionen, det 

manuella testet utanför kameran, med sexton försökspersoner från centrala och västra 

distriktet utfördes enbart tillämpliga delar av stycke ett, sex och sju. Vid detta test 

uppmanades försökspersonerna att svara muntligen eller skriftligen beroende på förmåga. 

Informationen till undersökaren anges med kursiv stil. Understruken text ska poängteras 

särskilt för personen. Fet text markerar text som syns på datorskärmen. 

Strukturerad information inför fMRI-undersökning 

1. Information till testet, före kameran 

Undersökningen är i 4 delar. 

Du ska bara tänka svaren. 

Först tas bilder av hjärnan. 

Då behöver du inte göra något. 

Första uppgiften är att du ska komma på ord. 

Du ser en bokstav. 

Tänk på ord som börjar på bokstaven du ser. 

I andra uppgiften kommer en mening.  

Det fattas ett ord i slutet. 

Fyll i ett ord. 

Inget ord är fel. Alla ord är rätt. 

Tredje uppgiften är att lyssna på en berättelse. 

Lyssna på berättelsen. 

Svara på en fråga när undersökningen är klar. 

Du ska bara tänka svaren. 

2. Visa kameran och förklara hur den fungerar. Informationen ges innan personen 
lägger sig i kameran. 

Du kommer att åka in i röret.  

Det är viktigt att du ligger stilla vid undersökningen. 

Du kommer att få hörlurar så du kan höra oss. 

Vi kan prata med varandra när du ligger i röret. 

Du kommer att få glasögon där du kan läsa texten. 

Vi kan avbryta undersökningen när du vill. 



 

 

Bilaga 4, forts 

 

När bilderna tas knackar det högt från kameran. 

Undersökningen tar ungefär 45 minuter. 

3. Har du några frågor? 

4. Personen placeras i kameran. 

5. I kameran, anatomibilder tas. 

Ligger du bra? 

Nu börjar vi. 

Först tas bilder av hjärnan. 

Du ska inte göra något. 

Är du klar? 

Då kör vi 

6. I kameran, första uppgiften. 

Nu var det klart. 

Känns det bra? Bra. Nu kommer uppgiften. 

Tänk på så många ord du kan som börjar på den bokstav du ser. (Tryck på valfri 
tangent på tangentbordet så att bokstaven Ö visas på skärmen.) 

Kommer du på något ord? (Om inte, promta: Du kan tänka på öga, öra eller öva) 
(Tryck på valfri tangent på tangentbordet så att bokstaven ersätts med en tom skärm.) 

Det kommer olika bokstäver. 

Emellanåt ser du olika tecken. 

Strunta i dom, dom betyder ingenting. 

Sen kommer det nya bokstäver. 

Tänk på så många ord du kan som börjar på den bokstav du ser. 

Vet du vad du ska göra? (Om inte, repetera muntligt från Tänk på så många ord… till 
Vet du vad du ska göra?.) 

Bra, kom ihåg att bara tänka. 

Då kör vi. (Tryck på valfri tangent på tangentbordet så att Starta – visas på skärmen. 
Då startar uppgift ett.) 

7. I kameran, andra uppgiften. 

Nu var det klart. 

Känns det bra? Bra. Nu kommer nästa uppgift. 



 

 

Bilaga 4, forts 

 

Det kommer en mening (Tryck på valfri tangent på tangentbordet så att 
exempelmeningen visas på skärmen: Boken ligger på…). 

Det fattas ett ord i slutet. 

Fyll i ett ord. (Om inte, promta: stolen, bilen.) 

Inget ord är fel. Alla ord är rätt. (Tryck på valfri tangent på tangentbordet så att 
meningen ersätts med en tom skärm.) 

Emellanåt ser du olika tecken. 

Strunta i dom, dom betyder ingenting. 

Sen kommer det nya meningar. 

Det fattas ett ord i slutet. 

Fyll i ett ord.  

Vet du vad du ska göra? (Om inte, repetera muntligt från Det kommer en mening… 
till Vet du vad du ska göra?.) 

Bra, kom ihåg att bara tänka. 

Då kör vi. (Tryck på valfri tangent på tangentbordet så att Starta – visas på skärmen. 
Då startar uppgift två.) 

8. I kameran, tredje uppgiften. 

Nu var det klart. 

Känns det bra? Bra. Nu kommer sista uppgiften. 

Lyssna på berättelsen. 

Svara på en fråga när undersökningen är klar. 

Emellanåt hör du berättelsen baklänges. 

Strunta i det, det betyder ingenting. 

Vet du vad du ska göra? (Om inte, repetera muntligt från Lyssna på berättelsen… till 
Vet du vad du ska göra? 

Bra, kom ihåg att bara lyssna. 

Blunda när du lyssnar. 

Då kör vi. (Tryck på valfri tangent på tangentbordet så att Starta – visas på skärmen. 
Då startar uppgift tre.) 

 



 

 

Bilaga 5 

Tabellen nedan visar antalet aktiverade voxlar inom IFG- respektive STG-området vid 
utförandet av ordmobiliseringsuppgiften WORG. Även det totala antalet voxlar samt antalet 
för höger respektive vänster hemisfär redovisas för de båda tillfällena.  

Tabell 4: Antalet aktiverade voxlar vid uppgift WORG. 

WORG 1 
totalt 

WORG 2
totalt 

WORG 1
IFG 

WORG 2
IFG 

WORG 1 
STG 

WORG 2
STG 

Hemisfär Hemisfär Hemisfär Hemisfär Hemisfär Hemisfär 

 

Vä Hö Vä Hö Vä Hö Vä Hö Vä Hö Vä Hö 

Ett1 3001 12736 80 0 16 0 0 0 167 881 0 0 

Två2 1444 2311 3928 11709 0 0 686 188 0 86 665 84 

Tre1* - - - - - - - - - - - - 

Fyra1 186 216 240 280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fem2 474 2857 525 4953 0 0 0 0 5 0 18 32 

Sex2 1433 2033 109 1212 42 0 63 0 25 9 0 0 

STG = Superiora temporala gyrus. IFG = Inferiora frontala gyrus 

1 = originalinformationen vid båda tillfällena. 2 = Originalinformation vid tillfälle ett och slutgiltig information 

vid tillfälle två 

* = Bilderna kunde inte analyseras på grund av tekniskt fel 



 

 

Bilaga 5, forts 

Tabellen nedan visar antalet aktiverade voxlar inom IFG- respektive STG-området vid 
utförandet av uppgiften SENC. Även det totala antalet voxlar samt antalet för höger 
respektive vänster hemisfär redovisas för de båda tillfällena.  

Tabell 5: Antalet aktiverade voxlar vid uppgift SENC. 

SENC 1 
totalt 

SENC 2
totalt 

SENC 1
IFG 

SENC 2
IFG 

SENC 1 
STG 

SENC 2
STG 

Hemisfär Hemisfär Hemisfär Hemisfär Hemisfär Hemisfär 

 

Vä Hö Vä Hö Vä Hö Vä Hö Vä Hö Vä Hö 

Ett1 4728 3374 2205 5957 0 43 0 823 129 47 9 8 

Två2 13310 4020 9472 8607 906 188 610 111 1007 121 907 99 

Tre1 299 32 337 32 0 0 21 0 0 0 0 0 

Fyra1 114 191 1192 571 0 7 0 21 0 0 0 15 

Fem2 193 277 3773 27108 0 21 95 615 63 41 215 736 

Sex2 2909 181 5489 6752 216 0 1024 114 142 0 503 112 

STG = Superiora temporala gyrus. IFG = Inferiora frontala gyrus 

1 = Originalinformationen vid båda tillfällena. 2 = Originalinformationen vid tillfälle ett och slutgiltig 

information vid tillfälle två 



Bilaga 6 
Magnetresonans- (MR) alternativt datortomografibilder (CT) på 
försökspersonerna i studien. 
 

  
 
 Försöksperson 1 (MR)  Försöksperson 2 (MR) 
 

    
 
 Försöksperson 3 (MR)  Försöksperson 4 (MR) 
 

   
 

Försöksperson 5 (MR)  Försöksperson 6 (MR) 



Bilaga 6 
 

  
 

Försöksperson 7 (CT)  Försöksperson 8 (CT) 
 

  
 

Försöksperson 9 (MR)  Försöksperson 10 (CT) 
 

   
 

Försöksperson 11 (CT)  Försöksperson 12 (CT) 
 

   
 
 Försöksperson 13 (MR)  Försöksperson 14 (MR) 



Bilaga 6 
 

   MR/CT saknas 
 

Försöksperson 15 (CT)  Försöksperson 16  
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