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Assessment of Prosodic Ability in Adults with Acquired Brain Injury 

Abstract 

Prosody is the melody and rhythm of speech and language. Prosodic ability is of great importance 

for communication, and has been shown to be affected in adults with acquired brain injury. 

Studies have shown that Swedish children with specific language impairment have prosodic 

difficulties to a greater extent than e.g. English speaking peers. It is thereby possible that prosodic 

ability is more vulnerable also in Swedish speaking adults with acquired brain injury.  

The aim of the present study was to assess prosodic ability in adults with acquired brain injury, 

and to evaluate the prosodic assessment procedure that was used. The relationship between 

prosodic ability and general language ability, location of injury and post-onset time was examined. 

Fifteen adults with acquired brain injury participated, six women and nine men, aged between 30 

and 82 years. The participants were tested with an assessment procedure for prosody and parts of 

Neurolinguistic Assessment of Aphasia (A-ning).  

Prosodic problems were found at word, phrase and discourse level. No clear links between 

prosodic ability and location of injury or time post-onset were found. However, a deviant usage 

of focal accents with a preserved ability to produce word accents as a result of right hemisphere 

injuries was found. Furthermore, a relationship between prosodic ability and general language 

ability was found.  

The prosodic procedure was proven useful for assessment of adults with acquired brain injury, 

but it needs additional revision.  

The present study contributes with additional knowledge of prosodic ability in native Swedish 

speaking adults with acquired brain injury.  

Keywords: Prosody, acquired brain injury, prosodic ability, language ability, assessment procedure 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 
Prosodi är talets och språkets melodi och rytm. Den prosodiska förmågan är av stor betydelse för 

kommunikationen, och är ofta påverkad hos vuxna personer med förvärvad hjärnskada. 

Forskning har visat att svenska barn med språkstörning har prosodiska svårigheter i större 

utsträckning än exempelvis engelsktalande barn med språkstörning. Därför är det möjligt att den 

prosodiska förmågan är mer sårbar även hos vuxna personer med förvärvad hjärnskada och 

svenska som modersmål. 

Syftet med föreliggande studie var att kartlägga prosodisk förmåga hos vuxna personer med 

förvärvad hjärnskada, samt att utvärdera det undersökningsmaterial för prosodi som användes. 

Sambandet mellan prosodisk förmåga och språkförmåga, skadelokalisation och tid sedan skada 

undersöktes. I studien deltog 15 vuxna personer, 6 kvinnor och 9 män, mellan 30 och 82 år med 

förvärvad hjärnskada. Deltagarna testades avseende prosodi samt med delar ur Neurolingvistisk 

afasiundersökning (A-ning). 

Resultatet visade att prosodiska avvikelser förekom hos deltagarna på ord- fras- och diskursnivå. 

Inga tydliga samband fanns mellan prosodisk förmåga och skadelokalisation eller tid sedan skada. 

Högersidiga skador föreföll dock ge svårigheter att använda fokal accent, trots bevarad förmåga 

att använda ordaccenter. Vidare sågs ett samband mellan prosodisk och språklig förmåga. 

Undersökningsmaterialet för prosodi var användbart för testning av personer med förvärvad 

hjärnskada, men behöver utarbetas ytterligare. 

Föreliggande studie bidrar till kunskapen om prosodisk förmåga hos vuxna personer med 

förvärvad hjärnskada och svenska som modersmål. 

Nyckelord: prosodi, förvärvad hjärnskada, prosodisk förmåga, språkförmåga, bedömning 
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Introduktion 
Förvärvade hjärnskador leder ofta, oavsett om de är lätta eller svåra, till nedsättningar i förmågan 

att kommunicera (Bellon & Rees, 2006). Skador på allt från kortikala strukturer till perifera nerver 

har en potentiellt negativ inverkan på den kommunikativa förmågan (Duffy, 2005), och 

svårigheterna kan gälla allt från bristande kontroll över artikulationen till störningar av språk och 

kognition (Brookshire, 2007). Prosodi är en viktig del av kommunikationen och prosodiska 

problem kan ge effekter på såväl produktion och förståelse av enstaka ord, som möjligheten att 

samtala i interaktion. Svårigheter med prosodi har visat sig förekomma hos personer med 

förvärvad hjärnskada (Moen, 2009). Forskningen om prosodi hos svenska personer med 

förvärvad hjärnskada är knapphändig, och det finns i nuläget inget tillfredsställande svenskt test 

för bedömning av prosodi hos denna patientgrupp. Svenska barn med språkstörning har visat sig 

ha prosodiska svårigheter i större utsträckning än exempelvis engelskspråkiga barn (Samuelsson, 

2004). Om denna skillnad är språkligt betingad, antyder det att den prosodiska förmågan kan vara 

mer sårbar för störningar även hos vuxna personer med svenska som förstaspråk. Mot bakgrund 

av detta torde det finnas ett behov av att kartlägga prosodisk förmåga hos denna grupp, samt av 

att utveckla kliniskt användbara bedömningsinstrument för att identifiera och karakterisera 

prosodiska svårigheter. 

Bakgrund 

Prosodi 

Språkets ljudegenskaper kan delas in i tre kategorier: konsonanter, vokaler och prosodi. Dessa 

kan in sin tur beskrivas på en segmentell och en suprasegmentell nivå. Till den segmentella nivån 

hör konsonanterna och vokalerna. De utgör segment vilka tillsammans bildar stavelser och ord. 

Prosodi räknas till den suprasegmentella nivån och är en sammanfattande beteckning på 

egenskaper i talet och språket som sträcker sig utanför de enskilda konsonant- och vokalljuden 

(Bruce, 1998). Utan prosodin skulle talet enbart bestå av räckor med vokaler och konsonanter, 

utan variation i melodi, röststyrka och röstkvalitet. Dessutom skulle tempot vara helt jämnt och 

stavelser, ord och meningar skulle endast kunna avgränsas från varandra med hjälp av pauser 

(Engstrand, 2004). Prosodi kan vidare karakteriseras som de tonala, dynamiska och rytmiska 

egenskaperna i talet. Akustiskt motsvaras dessa av variationer i grundtonsfrekvens (F0), intensitet 

och duration, men även konsonant- och vokalkvalitet påverkas av prosodin (Engstrand, 2004). 
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Prosodiska drag används även för att förmedla känslomässig betydelse, och kallas då emotionell 

eller affektiv prosodi. Yttranden med samma ord kan få olika betydelse beroende på hur man 

säger dem. Emotionell prosodi förmedlar känslor eller attityder, och kan förstärka eller motsäga 

det semantiska innehållet i en mening (Dupuis & Pichora-Fuller, 2010). Seddoh (2002) 

ifrågasätter uppdelningen av prosodi i en lingvistisk och en emotionell kategori. Han menar att 

emotionell prosodi oftast avser intonation, och att F0-konturen alltid har ett samband med den 

segmentella informationen i fraser och satser. Studier har visat att intonationen påverkas av 

syntax både i icke-emotionella (Shapiro & Nagel, 1995) och emotionella (Scherer, Ladd & 

Silverman, 1984; Holden & Hogan, 1993) kontexter. 

Prosodins funktion 

Prosodin fyller funktioner inom en rad olika kommunikativa domäner, från enskilda stavelser och 

ord till hela talparagrafer och samtal. Den kan användas betydelseskiljande, exempelvis i form av 

olika vokal- och konsonantlängd i ordpar som består av samma ljudsegment (som i mat och matt). 

Ytterligare en funktion är att gruppera yttranden, antingen genom att markera samhörighet eller 

gräns mellan dem. Med hjälp av prosodi kan alltså ljud grupperas till stavelser, stavelser till ord, 

ord till fraser, fraser till längre meningar upp till hela talparagrafer (Engstrand, 2004). På 

diskursnivå brukas de prosodiska egenskaperna för att reglera turtagning, ge och söka 

återkoppling, signalera initiativ eller respons, introducera eller avsluta ett samtalsämne, förmedla 

känslor och attityder med mera (Bruce, 1998). 

Ord- och yttrandeprosodi 

Vanligen skiljer man mellan lexikal prosodi, som avser prosodiska egenskaper inom ord, och 

yttrandeprosodi, som gäller över ordgränser. De betydelsebärande lexikala enheterna, morfem 

och ord, består inte bara av språkljud i enkel följd. Ljuden kan även grupperas i stavelser på ett 

sätt som är bestämt av varje språks fonotax. I svenska är stavelsen det grundläggande prosodiska 

elementet. Stavelsens interna struktur kan analyseras i ansats (onset) och rim. Rimmet består i sin 

tur av kärna (nukleus) och svans (coda) (Bruce, 1998). 

Intonation 

Alla världens talspråk kännetecknas av variationer i tonala förlopp – intonation – och i tal finns 

följder av kortare eller längre intonationskurvor (Bruce, 1998). Begreppet intonation inbegriper i 

språket återkommande tonala förlopp som förmedlar betydelse på ett konsekvent sätt 

(Cruttenden, 1997).  Med hjälp av intonationen grupperas delar av talet som på något sätt hör 

samman, och det finns ofta ett samband med den semantiska eller syntaktiska strukturen i ett 

yttrande (Engstrand, 2004). I de fall då intonationen följer den syntaktiska satsen talar man om 
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satsintonation (Elert, 2000). Beroende på satsens beskaffenhet, exempelvis om det är en 

uppmaning, en fråga och så vidare, blir också tonhöjdsförloppet annorlunda (Engstrand, 2004). 

Rytm 

Växlingen mellan betonade och obetonade stavelser ger språket en viss rytm. Den rytmiska 

växlingen i talet kan delas in i fötter. En fot är ett segment som utgör en betoningsgrupp med 

betonade och obetonade stavelser i ett visst mönster (Engstrand, 2004). Den enklaste foten har 

två stavelser där betoningen kommer antingen först eller sist (Bruce, 1998).  

Prominens 

Begreppet prominens inbegriper prosodiska drag som används för att framhäva eller undanhålla 

delar av ord och yttranden som är mer eller mindre viktiga (Engstrand, 2004). En uppdelning kan 

göras i rytmisk och tonal prominens, vilka dock kan användas tillsammans. Rytmisk prominens 

avser hur vissa stavelser blir mer framhävda än andra genom betoning enligt ett rytmiskt mönster. 

Tonal prominens avser hur tonhöjd används för att framhäva stavelser, ord och yttranden (Bruce, 

1998). 

Betoning 

Betoning innebär att vissa stavelser eller ord blir mer fokuserade och framstår som mer 

prominenta. Realiseringen av betoning är komplex och involverar skillnader i intensitet, duration 

och kvalitet (Bruce, 1998). Oftast är det semantiskt tunga innehållsord som får betoning, till 

exempel substantiv, huvudverbverb och adjektiv.  Funktionsord som prepositioner, hjälpverb 

och konjunktioner blir däremot obetonade i de flesta fall. Betonad blir även ny information som 

inte har förekommit tidigare i ett samtal (Engstrand, 2004).  

Ordbetoning innebär att en stavelse i ett ord blir mera prominent än de övriga. Olika språk har 

olika regler och mönster för betoning, men många språk utnyttjar inte alls möjligheten att 

framhäva stavelser på ordnivå. Svenskan har två huvudsakliga betoningsmönster – enkelt och 

sammansatt. Ord med enkel betoning har en betoning (endast huvudbetoning). Sammansatt 

betoning förekommer i sammansatta ord och har två äkta betoningar: en huvudbetoning på 

förstaledet och en bibetoning på sistaledet. Medan somliga språk har fast betoning, det vill säga 

alltid betoning i samma stavelseposition, har svenskan rörlig betoning. En konsekvens därav är 

att betoning kan användas distinktivt för att ge ord med samma ljud skilda betydelser, till exempel 

’banan och ba’nan (Bruce, 1998). Betoning på ordnivå testas i deltest 4 (Vokallängd) och 5 

(Pluralformer) i föreliggande studie. 
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Accent 

Vid ordaccent används primärt tonala variationer för att ge ord med samma betoning, kvantitet 

och ingående segment olika betydelser (Bruce, 1998).  Svenskan räknas till accentspråken 

(Cruttenden, 1997) och har två accenter – accent 1 (akut accent) och accent 2 (grav accent) 

(Engstrand, 2004). Skillnaden är distinktiv och används exempelvis för att skilja på ord som 

Polen (accent 1) och pålen (accent 2) (Bruce, 1998). Deltest 6 (Ordaccenter) i det 

undersökningsmaterial för prosodi som används i föreliggande studie testar förmågan att 

diskriminera mellan accent 1 och 2, men även deltest 2 (Imitation av logatomer och non-ord) 

kräver att accent kan uppfattas och produceras korrekt. 

Fokal accent 

Den fokala accentens funktion är att göra delar av ett yttrande fokuserade eller ofokuserade. Den 

fokala accenten realiseras framför allt genom tonala variationer och kan, liksom accent, ses som 

en pålagring på den prominens som möjliggörs av betoning och rytm (Bruce, 1998). Normalt är 

det ord med viktig eller ny information som får fokal accent, och den är därmed i hög grad 

beroende av diskursen (Engstrand, 2004). I det undersökningsmaterial för prosodi som används i 

föreliggande studie testas fokal accent i deltest 9 (Verbpartikel – prepositionsfras). Fokal accent 

bedöms även i deltest 1 (Inledande samtal och frågor) och 10 (Bildbeskrivning).   

Prosodi och pragmatik 

Pragmatik är studiet av hur språket används i olika kontexter. Den prosodiska strukturen hos 

yttranden och samtal har stor betydelse för förmedlingen och förståelsen av den avsedda 

betydelsen. Intonation används för att signalera fortsättning, avslut, turtagning, ämnesstruktur 

med mera i samtal. Intonation används även för att förhandla fram gemensam förståelse, samt 

för att utvärdera hur framgångsrik interaktionen är (House, 2006). 

Neurofysiologiska korrelat till prosodisk förmåga 

Forskningen om hur prosodin är organiserad i hjärnan är ofullständig och tvetydig. De studier 

som har genomförts skiljer sig ofta åt metodologiskt, och det finns även skillnader beträffande 

definitionen av prosodi (Van Lancker Sidtis, Pachana, Cummings & Sidtis, 2006). Hittills har 

ingen allenarådande teori presenterats, men ett antal hypoteser har lagts fram för vilka det finns 

varierande stöd. Vissa undersökningar av personer med hjärnskada tyder på att produktion och 

perception är neuroanatomiskt åtskilda och oberoende av varandra. Andra studier pekar mot att 

vissa områden i hjärnan har betydelse för både produktion och perception. Meningarna går även 

isär om var och på vilket sätt prosodiska egenskaper bearbetas. Både kortikala och subkortikala 

områden har visat sig ha betydelse för den prosodiska förmågan (Sidtis & Van Lancker Sidtis, 
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2003). I Van Lancker Sidtis et al. (2006) presenteras två hypoteser som har visat sig vara särskilt 

tillämpbara i studier av personer med neurologiska skador och prosodiska störningar:  

• Den funktionella hypotesen (Van Lancker, 1980) utgår från att bearbetningen av prosodi är 

mer eller mindre lateraliserad till endera hjärnhalvan beroende på det prosodiska stimulits 

funktion. Prosodi med betydelseskiljande språklig funktion, exempelvis ordaccent i 

svenskan, kräver stor inblandning av vänster hjärnhalva (Gandour et al., 2000). Prosodi 

som går att variera gradvis, till exempel intonation, involverar höger hjärnhalva i högre 

grad (Friederici & Alter, 2004). På detta sätt kan prosodi med olika funktion placeras på 

ett kontinuum mellan vänster och höger, med varierande grad av språkliga respektive 

emotionella egenskaper (Sidtis & Van Lancker Sidtis, 2003). 

• Hypotesen om lateralisering beroende av fysiska egenskaper beskriver produktion och perception 

av prosodi utifrån bearbetning av framför allt tonala och temporala akustiska drag 

(Lalande, Braun, Charlebois & Whitaker, 1992; Van Lancker & Sidtis, 1992). Temporala 

drag, till exempel rytm, bearbetas i vänster hjärnhalva, medan tonala drag bearbetas i den 

högra (Van Lancker Sidtis et al., 2006). Stimuli med kort duration processas till vänster 

och långa stimuli bearbetas till höger (Sidtis & Van Lancker Sidtis, 2003). I vilken grad 

temporal eller tonal information är utmärkande för prosodin påverkar aktiveringen av 

hjärnhalvorna (Van Lancker Sidtis et al., 2006). 

Ovannämnda hypoteser är inte varandra uteslutande, tvärtom är det möjligt att de bidrar med 

kompletterande information om bearbetningen av prosodi i hjärnan. De indikerar även att båda 

hjärnhalvorna krävs för normal prosodisk förmåga (Pell, 1998; Van Lancker Sidtis et al., 2006). 

Nedan presenteras hypoteserna schematiskt i figur 1. 

Hjärnhalva Prosodisk funktion Egenskaper 
Vänster Prosodem Temporal      Strukturerad      Kort 
 Ordbetoning  
 Meningsgrammatik  
 Meningsaccent  
 Turtagning  
 Diskursenheter  
 Bokstavlig/Ej bokstavlig  
 Attityd  
 Emotion  
Höger Röstidentitet Tonal             Graderad          Lång 
Figur 1 Schema över de funktionella och fysiska hypoteserna om prosodisk bearbetning 
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Undersökningsmaterial för prosodi 

Det finns i nuläget inget publicerat testmaterial för att bedöma den prosodiska förmågan hos 

vuxna personer med svenska som modersmål. Undersökningsmaterial för prosodi utvecklades av 

Samuelsson och Nettelbladt (2004) för användning på svenska barn med språkstörning. 

Undersökningsmaterialet för prosodi består av tolv deltest och testar prosodisk förmåga på ord-, 

fras- och diskursnivå. Undersökningsmaterialet för prosodi använder sig av olika 

eliciteringsmetoder, såsom direkta frågor, meningsifyllnad och modellmeningar på ord- och 

frasnivå. På diskursnivå har ett formaliserat testförfarande utvecklats för att få jämförbara resultat 

mellan testpersoner (Samuelsson & Nettelbladt, 2004).  Testet har i tidigare studier validitets- och 

reliabilitetstestats (Samuelsson, Scocco & Nettelbladt, 2003). 

Förvärvade hjärnskador 

Vänsterhemisfärskador 

Förvärvade hjärnskador i vänster hemisfär ger ofta afasi som är en språklig störning. Arten av 

afasin beror på var i hjärnan skadan sitter. Störningen kan drabba språkets samtliga delar. Ett 

vedertaget sätt att klassificera nedsättningen är utifrån indelningen i flytande respektive icke 

flytande afasi. Flytande afasi karakteriseras mestadels av nedsättningar relaterade till språkets 

perception, och yttrar sig ofta som bland annat förståelseproblematik, produktion av parafasier 

och dålig repetitionsförmåga. En utomstående person som inte talar samma språk som den 

skadade, kan uppfatta personen i fråga som normaltalande. Exempel på flytande afasi är 

Wernickes afasi och konduktionsafasi. Icke flytande afasi karakteriseras av den skadades 

svårigheter med att producera språk. Språkperceptionen är ofta bevarad men den skadades tal 

präglas av bland annat korta fraser, ljudfel, grammatiska förenklingar och anomi. Ett exempel på 

icke flytande afasi är Brocas afasi (Kolb & Whishaw, 2008).  Flytande afasi uppstår till följd av en 

skada i bakre delen av hjärnan och icke flytande afasi till följd av en skada i främre delen av 

hjärnan. Då förvärvade hjärnskador sällan är så begränsade förekommer ofta variationer i 

individers språkliga symtom vid afasi (Brookshire, 2007). De verbala språkförlusterna vid afasi 

leder vanligtvis till ett stort socialt handikapp för den skadade individen och en börda för 

vårdgivare och närstående (Maher et al., 2006).  En spontan återhämtning av den språkliga 

förmågan sker efter afasins debut vid förvärvad hjärnskada. Det råder dock oenighet om hur 

länge efter skadan återhämtningen sker. Vanligtvis anses att ingen märkbar förbättring efter tre 

månader förekommer (Berthier, 2005; Demeurisse, Demol & Derouck, 1980; Lazar, Speizer, 

Festa, Krakauer & Marshall, 2008), men åsikter om att läkningen kan fortsätta upp till ett år efter 

skadan förekommer (Maher et al., 2006). Skadans omfattning är dock den avgörande faktorn för 
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hur mycket av språkfunktionen som återfås genom spontan läkning (Maher et al., 2006). Strax 

efter insjuknandet görs oftast en initial bedömning av afasin, som senare kompletteras med ett 

standardiserat test av språkliga funktioner (Ahlsén, 2008). Ett exempel på ett standardiserat 

neurolingvistiskt test som används inom svensk afasivård är A-ning (Lindström & Werner, 1995). 

Högerhemisfärskador 

Funktionsnedsättningar som är relaterade till en förvärvad hjärnskada i höger hemisfär är bland 

annat uppmärksamhetsnedsättningar, affektiva störningar, neglekt och kognitiva nedsättningar. 

Störningarna kan även bidra till en störning av den pragmatiska förmågan. De språkliga 

nedsättningar som förekommer är relaterade till förståelse av språk som att tyda komplexa 

meningar, tolka tvetydiga meningar, nedsatt känslighet för emotionella signaler, men även nedsatt 

prosodisk förmåga (Myers, 1999).  

Subkortikala skador 

De basala ganglierna spelar stor roll för regleringen av centrala rörelseprogram. Störningar i dessa 

program resulterar i akinetiska syndrom eller hyperkinesi (Aquilonius, 2006). Skador i de basala 

ganglierna kan även ge upphov till olika dysartrier, till exempel hypokinetisk och hyperkinetisk 

dysartri (Duffy, 2005). 

Lillhjärnan har motoriska funktioner som involverar förmågan att koordinera rörelser, hålla 

balansen (Fagius & Aquilonius, 2006) och att lära in motoriska program (Boyden, Katoh & 

Raymond, 2004), men är även inblandad i kognitiva funktioner som uppmärksamhet och språk 

(Middelton & Strick, 2000). Lillhjärnan ingår i kretsar där bland annat basala ganglierna och 

kortikala strukturer medverkar (Doya, 2000). Skador på lillhjärnan kan bland annat leda till 

cerebellär ataxi, som innebär svårigheter att koordinera muskelrörelser (Fagius & Aquilonius, 

2006) och ataktisk dysartri (Duffy, 2005). Ataktisk dysartri till följd av lillhjärnsskador 

kännetecknas av avvikande prosodi, särskilt överdriven och utjämnad betoning, samt förlängda 

vokaler (Casper, Raphael, Harris & Geibel, 2007; Kent et al., 2000). Lillhjärnans roll vid språkliga 

och kognitiva funktioner är relativt outforskad (Timmann & Daum, 2007).  

Dysartri 

Duffy (2005) definierar dysartri som en grupp neurologiska talstörningar orsakade av avvikelser i 

hastighet, räckvidd, stabilitet, styrka, tonus eller precision i de rörelser som krävs för att kunna 

kontrollera andning, fonation, resonans, artikulation och prosodiska aspekter vid produktion av 

tal. Vanligen skiljer man mellan dysartri och andra neurologiskt betingade tal- och 

språkstörningar, såsom afasi eller verbalapraxi (Duffy, 2005).   
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Prosodi vid förvärvad hjärnskada 

Förmågan att auditivt skilja mellan olika accenter har visat sig vara opåverkad hos personer med 

högersidig hjärnskada, men nedsatt hos personer med vänstersidig hjärnskada. Likaså är 

produktionen av accentskillnader nedsatt vid vänstersidig hjärnskada men bevarad vid högersidig 

(Moen & Sundet, 1996). Graden av nedsättningen verkar dock vara beroende av arten och graden 

av hjärnskadan, samt tid sedan skadans uppkomst. Personer med stora skador eller kort tid sedan 

skada har visat sig ha svårigheter i större utsträckning än personer som har små skador eller 

längre tid sedan skada (Gandour, Petty & Dardarananda, 1988; Gandour et al., 1992; Moen, 

2009). Prosodin hos personer med icke flytande afasi, Brocas afasi, har visat sig vara mer 

påverkade än hos personer med flytande afasi, Wernickes afasi eller konduktionsafasi (Moen, 

2009).  

Studier utav produktion av betoning, rytm och satsintonation har visat att personer med icke 

flytande afasi oftare uppvisar nedsatt förmåga att variera intensiteten mellan stavelser, 

stavelselängd samt avvikande tonhöjdsvariation på meningsnivå. Undersökningar av perceptionen 

av betoning och intonation hos personer med hjärnskador har visat att både höger- och 

vänstersidig hjärnskada kan leda till nedsatt förmåga att skilja mellan deklarativ och frågande 

intonation (Moen, 2009).   

En studie som jämförde förmågan att producera skillnader på en frågande sats och en deklarativ 

sats hos personer med vänstersidig förvärvad hjärnskada (VFH) och en frisk kontrollgrupp visade 

att gruppen med förvärvad hjärnskada inte presterade likadant som kontrollgruppen. Även om 

grupperna producerade högre grundton och amplitud vid sista stavelsen i den frågande satsen, 

hade kontrollgruppen signifikant högre grundton. Naiva lyssnare hade svårare att skilja mellan 

frågor och påståenden hos VFH-gruppen, vilket kan antas bero på VFH-gruppens lägre 

grundton. Dessa resultat indikerar att vänstra hjärnhalvan bidrar till produktionen av prosodi vid 

frågor (Walker, Joseph & Goodman, 2009).  

Brådvik et al. (1991) testade produktionen och den auditiva perceptionen av prosodi hos 20 

svensktalande deltagare med högersidiga kortikala och subkortikala lesioner. Resultaten visade att 

den högra hjärnhalvan är viktig för produktionen och perceptionen av flera prosodiska 

funktioner. Särskilt nedsatt, vid högersidiga lesioner, var förmågan att identifiera fokal accent på 

frasnivå. Deltagarna visade sig även ha nedsatt förmåga att identifiera samt producera talakter, det 

vill säga påståenden, frågor eller uppmaningar. Dessa iakttagelser görs även av Lonie & Lesser 

(1983), då de konstaterar att individer med afasi till följd av vänstersidig hjärnskada har relativt 

bevarad förmåga att identifiera talakter medan individer med en högersidig hjärnskada uppvisade 
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en nedsättning i förmågan att uppfatta och tolka talakter. Inom pragmatisk teori antar man att 

identifikationen av talakter förmedlade med yttranden är en förutsättning för lyckad 

kommunikation (Wichmann & Blakemore, 2006). Personer med högerhemisfärskador har visat 

sig ha pragmatiska svårigheter på grund av oförmåga att använda prosodi i interaktion. Påverkan 

på den pragmatiska förmågan har även funnits vid vänsterhemisfärskador, men sambandet med 

prosodisk förmåga är inte lika tydligt (Cummings, 2007). Svårigheter att använda prosodi för att 

styra samtalsstrukturen eller förmedla attityder och känslor inför samtalsämnet och gentemot 

samtalspartnern, kan få stora negativa konsekvenser för möjligheten att kunna kommunicera med 

andra på lika villkor (Bellon & Rees, 2006). 

Heilman, Bowers, Speedie och Coslett (1984) visade att personer med höger- och vänstersidig 

hjärnskada hade nedsatt förmåga att uppfatta huruvida ett yttrande låter ledset, argt eller glatt i 

jämförelse med normalpersoner. Personer med högersidig hjärnskada fick dock signifikant sämre 

resultat. Baum och Pell (1997) gjorde ett liknande test och använde sig då utav tre olika typer av 

stimuli: yttranden med normalt prosodiskt och grammatiskt innehåll, nonsensord och filtrerat tal. 

Resultaten visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i förmågan att uppfatta huruvida ett 

yttrande är glatt, ledset eller argt mellan friska personer och personer med höger- eller 

vänstersidig hjärnskada. 

Syfte  
Syftet med föreliggande studie är att kartlägga prosodiska förmågor hos vuxna personer med 

förvärvad hjärnskada, samt att utvärdera det undersökningsmaterial för prosodi som används i 

studien. 

Frågeställningar 

- Finns prosodiska avvikelser hos vuxna med förvärvad hjärnskada och hur kan dessa i så 

fall karakteriseras? 

- Hur kan prosodisk förmåga relateras till skadelokalisation, tid sedan skada och språklig 

förmåga? 

- I vilken utsträckning är det undersökningsmaterial för prosodi som används i 

föreliggande studie användbart för testning av prosodisk förmåga hos vuxna personer 

med förvärvad hjärnskada? 
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Metod 

Deltagare 

Deltagarna i föreliggande studie rekryterades via logopedmottagningar och studieförbund. De 

skulle ha svenska som förstaspråk och komma från samma dialektala område för att undvika 

skillnader i dialekt. Urvalet begränsades till personer med förvärvad hjärnskada som vid 

skadetillfället var 18 år fyllda. Endast personer som av ansvarig logoped eller handledare från 

respektive studieförbund ansågs kunna förstå och följa testinstruktionerna inkluderades. För att 

en bedömning av prosodi på satsnivå skulle kunna ske var ytterligare ett inklusionskriterium att 

deltagarna skulle kunna uttrycka sig i spontantal med sammanhängande yttranden om minst tre 

ord. All data från journalhandlingar inhämtades från respektive deltagares ansvariga logoped. De 

uppgifter som inhämtades var tid sedan skada, nuvarande ålder och skadelokalisation. 

 

I studien deltog 15 personer, 6 kvinnor och 9 män, mellan 30 och 82 år. Alla deltagare var eller 

hade varit i logopedisk behandling. Skadan hade hos samtliga deltagare cerebrovaskulär etiologi. 

Skadelokalisationerna varierade kraftigt och tiden sedan skadetillfället varierade mellan 2 och 130 

månader. Samtliga deltagare hade konstaterad afasi eller språkliga svårigheter i någon 

utsträckning. Deltagare 4 hade en lillhjärnsskada med förmodad ataktisk dysartri. Även deltagare 

6 hade dysartri till följd av subkortikala skador. För detaljer om varje deltagare, se tabell 1. 

 

Resultatet för deltagare 1 uteslöts ur den jämförande analysen på grund av att det avvek för 

mycket från gruppens övriga resultat enligt test med Dixons Q-test som testar för outliers (Q(15) 

= 0,508, p < 0.01) (Dixon, 1950; Rorobacher, 1991). 
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Tabell 1 Deltagarnas tid sedan skada i månader samt skadelokalisation 

Deltagare Tid sedan 
skada Skadelokalisation som beskriven i journal 

1  
 

24 Frontalt basalt, temporoparietalt, högt upp frontoparietalt. 

2  
 

16 Vänstersidig partiell mediainfarkt. Påverkan på basala ganglierna. 

3  31 Högersidig central. Hjärnstammen. 
 

4  130 Lillhjärnan. 
 

5  8 CT visar inget. 
 

6  41 Pons, mesencephalon (hjärnstammen) 
 

7  17 Höger anteriort basalt temporalt 
 

8  34 CT visar inget. 
 

9  72 Temporoparietalt vänster sida 
 

10  95 Vänstersidig mediainfarkt 
 

11  
 

2 Höger occipitalt 

12  
 

42 Delar av a. cerebri medias försörjningsområde vänster 

13  
 

17 Dorsalt vänster, occipito-parietalt höger, intracerebrala ödem, vänster sidoventrikel påverkad, 
överskjutning av medellinjestrukturer åt höger 

14  35 Subaraknoidalblödning med genombrott till samtliga ventriklar, temporalhornen lätt vidgade, 
aneurysm i lillhjärnan 

15  7 Vänstersidig subkortikal blödning i övergången mellan parietal- occipital- och temporalloberna. 
 

Etiska överväganden 

Samtliga deltagare fick anpassad information om studiens syfte och genomförande muntligen och 

skriftligen. Informationsbrev och samtyckesblankett (bilaga 1) delades ut via logopeder, 

cirkelledare och av författarna själva. Varje deltagare fick tillfälle att ställa frågor i samband med 

testningen. 

All inhämtad data, personuppgifter och journalhandlingar avidentifierades och hanterades 

anonymt. Endast studiens författare och handledare tog del av det insamlade materialet. 

Testprotokoll, inspelningar och information hämtad från patientjournaler eller deltagarna själva 

sparas i fem år efter studiens avslutande och kan komma att användas i ytterligare 

forskningssammanhang. Resultaten i studien presenteras så att inga deltagare går att identifiera. 

Material 

Undersökningsmaterial för prosodi 

Deltagarnas prosodiska förmåga testades med en anpassad version av Undersökningsmaterial för 

prosodi (Samuelsson & Nettelbladt, 2004; Samuelsson, Scocco & Nettelbladt, 2003), som är 
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utformat för att användas på barn med språkstörning. Den version av undersökningsmaterialet 

för prosodi som användes i föreliggande studie bestod av 10 deltest. I två av deltesten (1 och 10) 

bedömdes deltagarnas produktion kvalitativt på en trestegsskala mellan 0 och 2. De övriga 

deltesten (2-9) poängsattes och räknades samman till en totalpoäng där max var 72. Figur 2 visar 

en schematisk översikt av undersökningsmaterialet. 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Schematisk beskrivning av undersökningsmaterial för prosodi 

Deltest 1 Inledande samtal och frågor 

Deltestet består av ett inledande fritt samtal samt åtta frågor ur Neurolingvistisk 

afasiundersökning (A-ning) (Lindström & Werner, 1995). Prosodin på diskursnivå bedöms på en 

skala mellan 0 och 2 där 0 är ”icke avvikande” och 2 är ”mycket avvikande”. 

Deltest 2 Imitation av logatomer och non-ord 

Uppgiften är att imitera och repetera det testledaren säger. Deltestet är tredelat och poängen från 

delarna räknas samman. Maxpoäng på deltestet är 21.  

Prosoditest 

Verbpartikel – Prepositionsfras 
Deltest 9 

Obestämd artikel – Bestämd form  
Deltest 8 

Kopula 
Deltest 7 

Tryckaccent 
Deltest 4 

Pluralformer 
Deltest 5 

Bildbeskrivning 
Deltest 10 

Inledande samtal och frågor 
Deltest 1 Betoning 

Betoning 

Ordaccenter 
Deltest 6 

Vokallängd 
Deltest 3 

Repetition av logatomer och 
non-ord – Deltest 2 

Diskursnivå Frasnivå Ordnivå 
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2.1 Fem enkla stavelsesekvenser med varierad betoning, till exempel pa-pa-PA-pa-pa. 

Poäng ges för korrekt antal stavelser och betoning. 

2.2 Fyra uppgifter som består av två minimala par med identiska stavelser men 

betydelseskiljande ordaccent, till exempel nána och nàna. Poäng ges för korrekt 

producerad accent, betoning och stavelseantal. 

2.3 Tolv fonotaktiskt möjliga non-ord med varierad betoning och accent, till 

exempel seledub. Två av non-orden är enstaviga, tre är tvåstaviga, två är trestaviga 

och fem är fyrstaviga. Poäng ges för korrekt producerad accent, betoning och 

stavelseantal. 

Deltest 3 Vokallängd 

Uppgiften är att benämna bilder vars målord har kontrastiv vokallängd, till exempel kråka och 

krocka. Deltestet innehåller fyra bildpar vars målord skiljer sig åt avseende vokallängd i betonad 

stavelse. Poäng ges för produktion av kontrastiv vokallängd. Maxpoäng är 4. 

Deltest 4 Tryckaccent, tidig-sen betoning, en- respektive flerstaviga ord 

Deltestet är tudelat. Uppgiften är att producera skillnad mellan tidig och sen betoning, samt att 

producera enstaviga ord och flerstaviga ord med sen betoning. Maxpoäng är 6. 

4.1 Innehåller tre bildpar med tvåstaviga målord som har antingen tidig eller sen 

betoning (t.ex. bana och banan). Poäng ges för varje korrekt producerat ordpar. 

4.2 Innehåller tre bildpar med ett enstavigt ord och ett flerstavigt ord med sen 

betoning i varje par. Det enstaviga ordets stavelse är samma som det flerstaviga 

ordets betonade stavelse (t.ex. stol och pistol). Poäng ges för varje korrekt producerat 

par. 

Deltest 5 Pluralformer 

Deltestet testar betoning på ordnivå och består av åtta bildpar med målord i plural med jambiskt 

betoningsmönster. Testledaren säger t.ex. Här är en tant. Här är tre… och det rätta målordet är 

tanter. Poäng ges för korrekt pluralform. Maxpoäng är 8. 
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Deltest 6 Ordaccenter 

Innehåller nio bildpar med målord med olika ordaccenter. De första fyra paren består av ett verb 

i infinitiv med accent 2 och samma verb i presens med accent 1 (t.ex. sprìnga och sprínger). De 

övriga fem paren är minimala par som skiljer sig åt endast avseende accent (t.ex. tómten och 

tòmten). Poäng ges för varje ordpar som produceras korrekt. Maxpoäng är 9. 

Deltest 7 Kopula 

Deltestet testar betoning på frasnivå och består av tio bilder med målfraser som innehåller 

kopulan är. Testledaren säger en modellmening och den rätta målfrasen ska passa bilden och 

innehålla kopula, testledaren säger exempelvis Äpplet är grönt men och deltagaren förväntas säga 

solen är gul. Poäng ges för målfras med kopula och korrekt antal stavelser. Maxpoäng är 10.    

Deltest 8 Obestämd artikel – bestämd form 

Deltestet testar betoning på frasnivå och består av fem bilder med vardera två målfraser. Den ena 

innehåller en obestämd artikel och den andra innehåller ett substantiv i bestämd form. 

Testledaren säger exempelvis Här är en apa och varefter deltagaren förväntas säga här är en kanin. 

Poäng ges för varje korrekt producerad artikel/bestämd form. Maxpoäng är 10. 

Deltest 9 Verbpartikel – prepositionsfras 

Deltestet testa fokal accent och består av fyra bildpar där bildernas målord är antingen en fras 

med verb + verbpartikel eller en prepositionsfras med verb + preposition och därmed olika 

betoning. Testledaren pekar på och beskriver båda bilderna i paret och frågar sedan vad som 

händer på respektive bild. Målfrasen är den fras testledaren använder i sin beskrivning, t.ex. 

Mannen KÖR på en bro respektive Mannen kör PÅ en bro. Poäng ges för varje korrekt producerat 

par. Maxpoäng är 4. 

Deltest 10 Bildbeskrivning 

Uppgiften är att berätta vad som utspelar sig i bilden från uppgiften A7 (Beskrivande tal – 

tematisk bild) ur A-ning. Prosodin på diskursnivå bedöms på en skala mellan 0 och 2 där 0 är 

”icke avvikande” och 2 är ”mycket avvikande”. 

Pilotstudier 

 Två pilotstudier genomfördes i februari 2010 (Sundström, 2010; Åhlund, 2010). En 60-årig man 

med förvärvad hjärnskada och en 68-årig kvinna utan förvärvad hjärnskada testades efter den 
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första anpassningen av testet. Pilotstudierna gav en uppfattning om testets tidsåtgång, upplägg 

och svårighetsgrad, samt i vilken utsträckning testuppgifternas instruktioner och bilder var 

lämpliga att använda på vuxna personer med förvärvad hjärnskada. 

Efter pilotstudierna genomfördes ytterligare en anpassning av testet. Med undantag för sex 

uppgifter i deltest 7 (Kopula) placerades bilderna så att varje sida endast innehöll den eller de 

bilder som var relevanta för den aktuella uppgiften. För att passa deltagare med synfältsbortfall, 

neglekt eller nedsatt förmåga att se och tolka bilder förtydligades vissa bilder med färgläggning 

och tydligare avgränsning. I de fall då flera bilder hörde till samma uppgift arrangerades de i 

vertikal, centrerad placering på sidan. 

A-ning 

Neurolingvistiska förmågor testades med deltesten Informativt tal, Repetition och Hörförståelse 

ur A-ning. Ur Informativt tal uteslöts uppgift A8 (Berättande tal – förlopp) och ur Hörförståelse 

togs uppgift C8 (Sammanhängande text) bort för att begränsa tidsåtgången. Resterande deltest 

uteslöts helt då de ansågs vara för tidskrävande och inte relevanta för studiens syfte. 

Procedur 

Testningen genomfördes individuellt i enskilda rum på logopedmottagning och i två fall i ett 

studieförbunds lokaler.  Testen administrerades muntligt med en av författarna som testledare 

och eventuellt med medförfattare närvarande. Inför varje testtillfälle informerades deltagarna om 

att pauser kunde göras då testningen upplevdes krävande. Tidsåtgången för varje testning 

varierade mellan 40 och 60 minuter. Testningen spelades in med en Maranz PMD660 med intern 

mikrofon för senare analys och eventuell korrigering av testprotokollet. 

Analysmetod 

Utifrån inspelningarna analyserades varje testning individuellt av ansvarig testledare. 

Testprotokollen korrigerades vid behov, och en perceptuell bedömning av deltest 1 och 10 

gjordes. I de fall då osäkerhet kring bedömningen förekom genomfördes en gemensam 

bedömning då författarna tillsammans analyserade inspelningarna och poängsatte uppgifterna 

enligt ett konsensusförfarande. 

Då undersökningsmaterialet för prosodi som används i föreliggande studie är utformat för 

användning på vuxna personer med förvärvad hjärnskada, och därmed skiljer sig från 

ursprungsversionen, finns ingen normering. Det finns heller inga data från testning av en frisk 

kontrollgrupp. I en av pilotstudierna som föregick studien testades dock en frisk, äldre kvinna 

som fick 70 rätt av 72 på den version av undersökningsmaterialet för prosodi som användes, och 
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inte hade några prosodiska svårigheter i spontantal (Sundström, 2010). Med stöd av detta antas 

att en frisk person klarar testet utan att göra mer än enstaka fel. Vid analysen av resultatet i 

föreliggande studie har därför ett gränsvärde för normalprestation på 95 % rätt antagits. 

En indelning av deltagarna gjordes på ord- respektive frasnivå efter gruppens medelvärde. De 

som fick en totalpoäng under medelvärdet ansågs ha stora prosodiska svårigheter på 

ifrågavarande nivå.  

Statistik 

Statistiska beräkningar utfördes med statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences® 17.0 (SPSS). Den interna konsistensen mellan deltesten räknades ut med Cronbachs 

alfa. Korrelationsberäkningar gjordes med Pearsons korrelationskoefficient. Skillnader mellan 

nivåernas medelpoäng signifikanstestades med beroende T-test. Test för outliers gjordes för hand 

med Dixons Q-test. 

Resultat 

Undersökningsmaterial för prosodi 

Deltagarnas resultat presenteras på ord- (tabell 2), fras- (tabell 3) och diskursnivå (tabell 4). Då de 

data som erhålls på ord- och frasnivå är kvantitativa har deltagarna delats in efter gruppens 

medelvärde. Deltagare med en totalpoäng under medelvärdet för gruppen ansågs ha stora 

svårigheter, och deltagare med en totalpoäng över medelvärdet ansågs ha mindre eller inga 

svårigheter. Gränsen för inga svårigheter sattes till 95 %. På diskursnivå har en kvalitativ 

bedömning gjorts i enlighet med testmanualen (se ovan). Deltagarna jämförs dels med varandra, 

dels presenteras varje deltagares resultat individuellt. Resultaten på ord- och frasnivå presenteras i 

poäng och procent. 

På Deltest 3 erhölls en takeffekt, vilket indikerar att deltestet är för lätt för att ingå i testet. Den 

interna konsistensen mellan deltesten 2 till 9 beräknades med Cronbachs alfa som är ett statistiskt 

mått på i vilken utsträckning olika deltest inom ett och samma test mäter samma sak. Vanligen 

anses ett alfavärde högre än 0.7 indikera god intern konsistens. Alfavärdet för deltesten 2-9 blev 

0.79. Deltest 3 fick en corrected item-total correlation på under 0.3, vilket enligt de Vaus (1996) 

innebär att det inte bör räknas in i testets totalpoäng, varför det har uteslutits ur föreliggande 

studies jämförande resultatanalys. Utan deltest 3 blir alfavärdet 0.80. 
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Tabell 2 Deltagarnas resultat på ordnivå sorterade efter totalpoäng 

Deltagare Deltest 2 
(betoning, accent) 

Deltest 4 
(betoning) 

Deltest 5 
(betoning) 

Deltest 6 
(accent) Totalt 

2 13 (62%) 5 (83%) 7 (88%) 4 (44%) 29 (66%) 

8 9 (43%) 5 (83%) 7 (88%) 9 (100%) 30 (68%) 

9 12 (57%) 6 (100%) 8 (100%) 5 (56%) 31 (70%) 

11 13 (62%) 6 (100%) 8 (100%) 5 (56%) 32 (73%) 

13 12 (57%) 6 (100%) 8 (100%) 7 (78%) 33 (75%) 

15 12 (57%) 6 (100%) 8 (100%) 7 (78%) 33 (75%) 

4 16 (76%) 6 (100%) 8 (100%) 7 (78%) 37 (84%) 

12 15 (71%) 6 (100%) 7 (88%) 9 (100%) 37 (84%) 

3 19 (90%) 5 (83%) 8 (100%) 6 (67%) 38 (88%) 

5 18 (86%) 6 (100%) 8 (100%) 8 (89%) 40 (91%) 

7 19 (90%) 6 (100%) 8 (100%) 7 (78%) 40 (91%) 

6 18 (86%) 6 (100%) 8 (100%) 9 (100%) 41 (93%) 

14 18 (86%) 6 (100%) 8 (100%) 9 (100%) 41 (93%) 

10 19 (90%) 6 (100%) 8 (100%) 9 (100%) 42 (95%) 

Medel 
 

15,2 (72%) 5,8 (96%) 7,8 (97%) 7,2 (80%) 36 (82%) 

Max 
 

21 6 8 9 44 

 

Medelpoängen för gruppen är 36 (82 %). Totalpoängen hos deltagarna varierar mellan 29 (66 %) 

och 42 (95 %). Sex deltagare (2, 8, 9, 11, 13, 15) av fjorton (43 %) presterar under medel och 

anses ha stora svårigheter. Åtta deltagare (4, 12, 3, 5, 7, 6, 14, 10) (57 %) hamnar över medel. De 

har mindre påverkad prosodi med undantag för deltagare 10 som förefaller ha opåverkad prosodi 

på ordnivå. 

Sju deltagare (2, 8, 9, 11, 13, 15, 12) har stora svårigheter med delförmågan Imitation av logatomer 

och non-ord (deltest 2). Tre deltagare (2, 8, 3) har stora svårigheter med delförmågan Tryckaccent, 

tidig-sen betoning, en- respektive flerstaviga ord (deltest 4). Tre deltagare (2, 8, 12) har stora svårigheter 

med delförmågan Pluralformer (deltest 5). Åtta deltagare (2, 9, 11, 13, 15, 4, 3, 7) har stora 

svårigheter med delförmågan Ordaccenter (deltest 6). 
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Tabell 3 Deltagarnas resultat på frasnivå sorterade efter totalpoäng 
Deltagare Deltest 7 

(betoning) 
Deltest 8 

(betoning) 
Deltest 9 

(fokal accent) Totalt 

2 1 (10%) 4 (40%) 0 (0%) 5 (21%) 

8 6 (60%) 4 (40%) 1 (25%) 11 (46%) 

9 8 (80%) 7 (70%) 0 (0%) 15 (63%) 

11 5 (50%) 9 (90%) 1 (25%) 15 (63%) 

3 8 (80%) 8 (80%) 0 (0%) 16 (67%) 

6 7 (70%) 9 (90%) 2 (50%) 18 (75%) 

7 9 (90%) 8 (80%) 1 (25%) 18 (75%) 

5 9 (90%) 7 (70%) 3 (75%) 19 (79%) 

4 10 (100%) 9 (90%) 1 (25%) 20 (83%) 

13 10 (100%) 10 (100%) 0 (0%) 20 (83%) 

12 10 (100%) 9 (90%) 3 (75%) 22 (92%) 

10 10 (100%) 10 (100%) 4 (100%) 24 (100%) 

14 10 (100%) 10 (100%) 4 (100%) 24 (100%) 

15 10 (100%) 10 (100%) 4 (100%) 24 (100%) 

Medel 
 

8,1 (81%) 8,1 (81%) 1,7 (43%) 17,9 (75%) 

Max 
 

10 10 4 24 

 
 

Medelpoängen för gruppen är 17,9 (75 %). Totalpoängen hos deltagarna varierar mellan 5 (21 %) 

och 24 (100 %). Fem deltagare (2, 8, 9, 11, 3) av fjorton (36 %) presterar under medel och anses 

ha stora prosodiska svårigheter på frasnivå. Nio deltagare (6, 7, 5, 4, 13, 12, 10, 14, 15) (64 %) 

hamnar över medel. Av dem har tre deltagare (10, 14, 15) maxpoäng och förefaller ha opåverkad 

prosodisk förmåga på frasnivå. De övriga sex deltagarna (6, 7, 5, 4, 13, 12) anses ha mindre 

påverkad prosodi. 

Sex deltagare (2, 8, 9, 11, 3, 7) har stora svårigheter med delförmågan Kopula (deltest 7). Sex 

deltagare (2, 8, 9, 3, 7, 5) har stora svårigheter med delförmågan Obestämd artikel – bestämd form 

(deltest 8). Åtta deltagare (2, 8, 9, 11, 3, 7, 4, 13) har stora svårigheter med delförmågan 

Verbpartikel – prepositionsfras (deltest 9).  För en sammanfattning av deltagarnas totalpoäng på ord- 

och frasnivå, samt hela testet, se figur 3. 
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Figur 3 Medelvärden (m) och deltagarnas resultat på ord- och frasnivå samt totalpoäng i procent 
 
 
Tabell 4 visar deltagarnas resultat på diskursnivå, som bedöms i deltest 1 och 10.  
 
Tabell 4 Resultat på diskursnivå på en skala från 0-2 där 0 är icke avvikande och 2 är mycket avvikande 
Deltagare Deltest 1 Deltest 10 

2 1 1 

3 1 1 

4 2 2 

5 0 0 

6 1 1 

7 1 - 

8 1 1 

9 1 1 

10 1 1 

11 1 1 

12 1 1 

13 0 0 

14 0 0 

15 0 0 

 

Endast deltagare 4 (7 %) anses ha mycket avvikande prosodi på diskursnivå, och är också den 

deltagare som har de största dysartriska svårigheterna. Nio av deltagarna (2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12) (64 %) anses ha avvikande prosodi i viss utsträckning på diskursnivå. Fyra deltagare (5, 13, 14, 
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15) (29 %) förefaller ha icke avvikande prosodi på diskursnivå. Samtliga deltagare presterar lika på 

både deltest 1 (Frågor och inledande samtal) och 10 (Styrt spontantal). Undantaget är deltagare 7 

som på grund av synproblematik inte kunde genomföra deltest 10. 

Samtliga deltagare förutom deltagare 10 har påverkad prosodi av någon grad på ord- eller 

frasnivå. Med undantag för deltagare 10, 14 och 15 har alla deltagare påverkad prosodi på både 

ord- och frasnivå. Deltagare 2, 8, 9 och 11 har stora svårigheter på båda nivåerna. Deltagare 13 

och 15 har stora svårigheter på ordnivå men inte på frasnivå. Deltagare 3 har stora svårigheter på 

frasnivå men inte på ordnivå.  

En beräkning av korrelationen mellan resultaten på ordnivå och frasnivå gjord med Pearsons 

korrelationskoefficient visar att prestationen på ordnivå korrelerar med prestationen på frasnivå 

(p < 0.001).  

Tabell 5 ger en översikt över deltagarnas resultat på ord- och frasnivå samt tid sedan skada och 

skadelokalisation. Det förefaller inte finnas några tydliga samband mellan prestationen på 

undersökningsmaterialet för prosodi och skadelokalisation. En korrelationsberäkning visar att det 

inte heller finns något linjärt samband mellan prestationen på undersökningsmaterialet för 

prosodi och tid sedan skada (p = 0.265). 
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Tabell 5 Deltagarnas poäng på ordnivå, frasnivå och totalt samt uppgifter om tid sedan skada och 
skadelokalisation 

Deltagare Ordnivå Frasnivå Total Tid sedan 
skada Skadelokalisation som beskriven i journal 

2  
 

29 (66%) 5 (21%) 34 (50%) 16 Vänstersidig partiell mediainfarkt. Påverkan på basala 
ganglierna. 

3  38 (88%) 16 (67%) 54 (79%) 31 Högersidig central. Hjärnstammen. 
 

4  37 (84%) 20 (83%) 57 (84%) 130 Lillhjärnan. 
 

5  40 (91%) 19 (79%) 59 (87%)  8 CT visar inget. 
 

6  41 (93%) 18 (75%) 59 (87%) 41 Pons, mesencephalon (hjärnstammen) 
 

7  40 (91%) 18 (75%) 58 (85%) 17 Höger anteriort basalt temporalt 
 

8  30 (68%) 11 (46%) 41 (60%) 34 CT visar inget. 
 

9  31 (70%) 15 (63%) 46 (68%) 72 Temporoparietalt vänster sida 
 

10  42 (95%) 24 (100%) 66 (97%) 95 Vänstersidig mediainfarkt 
 

11  
 

32 (73%) 15 (63%) 47 (69%) 2 Höger occipitalt 

12  
 

37 (84%) 22 (92%) 59 (87%) 42 Delar av a. cerebri medias försörjningsområde vänster 

13  33 (75%) 20 (83%) 53 (78%) 17 Dorsalt vänster, occipito-parietalt höger, intracerebrala 
ödem, vänster sidoventrikel påverkad, överskjutning av 
medellinjestrukturer åt höger 

14  41 (93%) 24 (100%) 65 (96%) 35 Subaraknoidalblödning med genombrott till samtliga 
ventriklar, temporalhornen lätt vidgade, aneurysm i 
lillhjärnan 

15  33 (75%) 24 (100%) 57 (84%) 7 Vänstersidig subkortikal blödning i övergången mellan 
parietal- occipital- och temporalloberna. 

 

Av figur 4 framgår att Vokallängd (deltest 3), Tryckaccent, tidig-sen betoning, en- resp. flerstaviga ord 

(deltest 4) och Pluralformer (deltest 5) har ett medelvärde över 95 % och därmed är lättast. Störst 

svårigheter har deltagarna med Verbpartikel – prepositionsfras (deltest 9) som ger ett medelvärde på 

43 %. Deltagarna presterar ungefär lika på Imitation av logatomer och non-ord (deltest 2), Ordaccenter 

(deltest 6), Kopula (deltest 7) och Obestämd artikel – bestämd form (deltest 8) där medelvärdena 

varierar mellan 72 och 81 %. Det totala medelvärdet på undersökningsmaterialet för prosodi är 

80 %. 
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Figur 4 Medelvärden för deltagarnas resultat på deltest 2-9 och totalt 

 

A-ning 

Tabell 6 visar deltagarnas resultat på deltesten Informativt tal, Repetition och Hörförståelse från 

A-ning, samt den sammanlagda totalmedelpoängen. 

Tabell 6 Resultat på A-ning visade som medelpoäng för varje  
deltagare samt totalt för hela gruppen 
Deltagare Informativt tal Repetition Hörförståelse Totalt 

2 4,4 3,4 3,6 3,8 

3 4,3 4,6 3,7 4,2 

4 4,7 4,4 4,6 4,5 

5 5,0 4,5 4,4 4,6 

6 4,6 4,9 4,4 4,6 

7 3,9 4,9 3,9 4,2 

8 4,3 3,6 2,8 3,7 

9 4,6 4,4 4,1 4,4 

10 5,0 5,0 4,6 4,9 

11 4,6 4,4 3,1 4,0 

12 3,6 4,6 3,1 3,8 

13 5,0 3,9 4,4 4,4 

14 5,0 4,9 4,6 4,8 

15 5,0 4,1 4,1 4,4 

Medel 4,6 4,4 4,0 4,3 

Max 5,0 5,0 5,0 5,0 
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De flesta deltagare presterar högt på Informativt tal. Resultaten varierar mellan 3,6 och 5,0. Fem 

deltagare (5, 10,13, 14, 15) uppnår full poäng. Deltagare 7 och 12 är de enda som har en 

medelpoäng under 4,0. Det totala medelvärdet för gruppen är 4,6. 

De flesta deltagare presterar högt även på Repetition. Resultaten varierar mellan 3,4 och 5,0. 

Endast deltagare 10 uppnår full poäng men tre deltagare (6, 7, 14) får 4,9. Deltagare 2, 8 och 13 

har ett resultat på under 4,0. Det totala medelvärdet för gruppen är 4,4. 

Hörförståelse är den del där deltagarna presterar lägst. Resultaten varierar mellan 2,8 och 4,9. 

Ingen deltagare får full poäng. Sex deltagare (2, 3, 7, 8, 11, 12) uppnår en poäng under 4,0, varav 

en (8) under 3,0. Det totala medelvärdet för gruppen är 4,0. 

Medelpoängen på samtliga delar varierar mellan 3,7 och 4,9. Ingen deltagare uppnår full poäng. 

Tre deltagare (2, 8, 12) har en medelpoäng under 4,0. Det totala medelvärdet för gruppen är 4,3. 

Resultatet på A-ning korrelerar både med resultatet på ordnivå (p = 0.007) och frasnivå (p = 

0.008). En korrelationsanalys visar även ett signifikant samband mellan deltagarnas resultat på 

undersökningsmaterialet för prosodi och resultatet på A-ning (p = 0.002). 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Undersökningsmaterial för prosodi 

Prosodiska avvikelser finns på ord- fras- och diskursnivå och resultatet varierar mellan deltagarna. 

Det går att se vissa samband mellan skadelokalisation och specifika prosodiska förmågor, vilket 

diskuteras nedan. Forskningen om betydelsen av tid sedan skada i relation till prosodisk förmåga 

är knapphändig. Tidigare studier har indikerat att den prosodiska förmågan är bättre då längre tid 

har gått sedan skadan (Gandour, Petty & Dardarananda, 1988; Gandour et al., 1992; Moen, 

2009). Föreliggande studie visar däremot inte på några tydliga samband mellan prestationen på 

undersökningsmaterialet för prosodi och hur lång tid som gått sedan skadans uppkomst. 

Ordnivå 

Det deltest som deltagarna presterade lägst på var deltest 2 (Imitation av logatomer och non-ord), 

där alla deltagare hade svårigheter och sju deltagare hade stora svårigheter. Förutom prosodiska 

svårigheter med att uppfatta och producera betoning, rytm och ordaccenter på ordnivå kan 

begränsningar i verbalt arbetsminne ha påverkat resultatet. Repetition av non-ord är i hög grad 

beroende av arbetsminnet, och då främst den fonologiska loopen, vars neuroanatomiska 
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lokalisation är främst Brodmanns areor 6, 40 och 44 i vänster hjärnhalva (Baddeley, 2003). Ju 

längre non-orden är desto större är belastningen på den fonologiska loopen (Cowan et al., 1992). 

Av de sju deltagare med stora svårigheter på deltest 2 hade sex deltagare en vänstersidig 

hjärnskada, vilket utöver prosodiska svårigheter skulle kunna förklaras av just 

arbetsminnesproblematik.  

Åtta deltagare hade stora svårigheter på deltest 6 (Ordaccenter). Skadorna hos dessa deltagare var 

lokaliserade både höger- och vänstersidigt, kortikalt och subkortikalt. Ordaccentens egenskap 

som språkligt betydelseskiljande innebär en relativt stor involvering av vänster hjärnhalva (Van 

Lancker Sidtis et al. 2006) och kan förklara svårigheterna hos deltagarna med vänstersidiga skador 

(2, 9, 13, 15). Då ordaccent realiseras i form av tonala förändringar innebär det enligt hypotesen 

om lateralisering baserad på fysiska egenskaper (ibid.) även en belastning på höger hjärnhalva. 

Det är en möjlig förklaring till svårigheterna hos de deltagare som hade högersidiga skador (11, 

13, 3, 7). Också deltagare 4 hade stora svårigheter med ordaccenter. Deltagarens dysartri kan ha 

orsakat svårigheter att producera skillnaden mellan accent 1 och 2. Lillhjärnans roll vid språklig 

och kognitiv bearbetning är inte klarlagd (Timmann & Daum, 2007), och det finns en möjlighet 

att en skada indirekt leder till prosodiska avvikelser.  

Enligt Moen (2009) är förmågan att skilja på ordaccenter bevarad vid kortikala 

högerhemisfärskador. Resultatet i föreliggande studie stöder detta till stor del, då enkom en 

(deltagare 11) av de åtta deltagare som hade stora svårigheter på delförmågan Ordaccenter hade en 

högersidig kortikal skada. Deltagarens tid sedan skada var dock endast två månader. 

Frasnivå 

Även på frasnivå verkar prosodiska svårigheter vara vanligt förekommande hos personer med 

förvärvad hjärnskada. Inte heller på denna nivå tycks något samband mellan resultatet på 

undersökningsmaterialet för prosodi och skadelokalisation finnas. Trots att tre deltagare fick full 

poäng låg medelpoängen för deltagargruppen på frasnivå under medelpoängen på ordnivå. Dock 

finns ingen signifikant skillnad mellan resultaten. Ingen nivå verkar således vara svårare än den 

andra. 

Åtta deltagare har stora svårigheter med deltest 9 (Verbpartikel – prepositionsfras) som testar 

fokal accent. Medelpoängen för gruppen var 43 %, vilket är det lägsta resultatet av alla deltest. 

Det är också det deltest där resultaten varierar mest (mellan 0 och 100 %). Förmågan att uppfatta 

och producera fokal accent förefaller således vara särskilt sårbar hos personer med förvärvad 

hjärnskada. De deltagare som uppnår full poäng på deltest 9 är just de som har bevarad prosodi 
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på frasnivå totalt. Övriga deltagare, med undantag för deltagare 5, presterar lägre på deltest 9 än 

på deltest 7 och 8, vilket är en indikation på att denna delförmåga är mer utsatt hos dem som har 

prosodiska svårigheter. Testinstruktionerna på deltest 9 är dessutom längre än på deltest 7 och 8, 

något som innebär en extra minnesbelastning och därmed ökad svårighetsgrad. 

Förmågan att identifiera fokal accent är enligt Brådvik et al. (1991) särskilt nedsatt vid högersidiga 

skador. Föreliggande studies resultat är konsekvent med detta i och med att samtliga deltagare 

med högersidig skada hade stora svårigheter med fokal accent i deltest 9. Övriga deltagare som 

hade stora svårigheter med denna delförmåga hade vänstersidiga skador eller, i ett fall, 

lillhjärnsskada, vilket antyder att inte bara högerhemisfärskador kan leda till dylika prosodiska 

nedsättningar.  

Diskursnivå 

Tio deltagare har påverkad prosodi på diskursnivå. Bedömningen gjordes enbart utifrån i vilken 

grad deltagarnas produktion var avvikande. Ingen detaljerad analys av vad som bidrog till 

helhetsintrycket gjordes. En sådan analys hade kunnat ge en större inblick i vilka prosodiska 

symtom som var utmärkande för respektive skadelokalisation. Resultatet visar att olika 

skadelokalisationer och tid sedan skada kan ge avvikande prosodi på diskursnivå. 

Deltagare 4 var den enda som hade mycket avvikande prosodi. Då ingen testning av artikulation 

eller oral motorik och sensorik gjordes är det svårt att avgöra om svårigheterna beror på nedsatt 

prosodisk förmåga, eller på deltagarens dysartri. Dysartrin gav dock inga stora svårigheter på ord- 

eller frasnivå, utan verkade främst påverka förståeligheten i spontantal. 

Det finns ett samband mellan förmågan att använda prosodi i interaktion och pragmatisk 

förmåga (House, 2006). Ingen undersökning av deltagarnas pragmatiska förmåga har gjorts, men 

det är troligt att nedsättningar i prosodi kan leda till pragmatiska svårigheter, då främst vid 

högersidiga hjärnskador, som tidigare visats i Cummings (2007) och Lonie och Lesser (1983).  

Samband mellan språklig och prosodisk förmåga 

Resultatet på A-ning korrelerar både med den totala poängen och poängen på ord- och frasnivå 

på undersökningsmaterialet för prosodi. Det indikerar att prosodisk förmåga kan förutsägas 

utifrån totalmedelpoängen på de språkliga förmågor som testats med A-ning. 

Undersökningsmaterialet för prosodi kräver språkförståelse, benämning och repetition. 

Uppgifterna är av olika natur och ställer därmed varierande krav på den språkliga förmågan. 

Korrelationen visar även att språklig förmåga kan vara beroende av prosodisk förmåga. De 

språkliga uppgifterna som testades med A-ning innehåller alla någon form av prosodisk 



 

26 
 

komponent. Nedsatt förmåga att använda sig av prosodiska ledtrådar för att förstå och producera 

korrekta svar påverkar troligtvis resultatet negativt. Hos deltagare 9 och 12 fanns inget tydligt 

samband mellan resultaten på undersökningsmaterialet för prosodi och A-ning. Deltagare 9 hade 

ett relativt högt resultat på A-ning, men klarade uppgifterna i undersökningsmaterialet för prosodi 

med begränsad framgång. Hos deltagare 12 var förhållandet det omvända.  

Sammantaget kan sägas att prosodisk och språklig förmåga är nära förbundna – en nedsättning i 

den ena förmågan kan innebära en nedsättning i den andra. Men sambandet indikerar även att en 

bristande språklig förmåga delvis kan kompenseras med en välfungerande prosodisk förmåga, 

och vice versa. Möjligen stöder resultaten för deltagare 9 och 12 denna hypotes. Troligt är även 

att resultatet är beroende av fler förmågor som inte har testats specifikt i föreliggande studie. 

Metoddiskussion 

På grund av deltagargruppens heterogenitet kunde ingen indelning efter skadelokalisation göras. 

Ett större antal deltagare hade kunnat ge fler personer med samma skadelokalisation. I 

föreliggande studie jämfördes enstaka deltagare med varandra på ett kvalitativt sätt. Det är inte 

säkert att en specifik deltagares symtom är representativa för skadelokalisationen utifrån vad en 

testning av en större grupp med samma skada hade visat.  Deltagarna skilde sig avsevärt åt 

beträffande hur lång tid som gått sedan skadetillfället och därmed hur mycket träning de kunnat 

få. Ingen gruppering kunde därför göras efter variabeln tid sedan skada. Om deltagargruppen 

hade varit med homogen i fråga om ålder, kön och tid sedan skada, hade säkrare slutsatser kunnat 

dras om relationen mellan prosodisk förmåga och skadelokalisation. 

 

Ingen anamnes togs för att kontrollera demografisk information, hänthet eller deltagarnas 

eventuella läs- och skrivsvårigheter. Dessa faktorer hade kunnat påverka resultatanalysen. 

Uppgifter om deltagarnas hänthet hade kunnat vara intressanta då det i enstaka fall förekommer 

en annorlunda organisation av de språkliga förmågornas lokalisation i hjärnan vid vänster- eller 

dubbelhänthet (Dewarrat et al., 2009). Anledningen till att demografisk information och uppgifter 

om eventuella läs- och skrivsvårigheter uteslöts var dels att den inte ansågs vara relevant, och dels 

att inga tidigare studier har funnit tydliga kopplingar mellan prosodisk förmåga vid förvärvad 

hjärnskada och ovannämnda faktorer.   

 

Ingen testning av deltagarnas hörsel genomfördes inför studien. En sådan testning hade inte 

kunnat genomföras inom studiens tidsram. Då ett inklusionskriterium var att deltagarna skulle 

kunna höra och förstå instruktioner antogs att ansvarig logoped eller cirkelledare bedömt 
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deltagarnas hörsel som adekvat. Det finns en risk att vissa deltagare trots detta hade en lättare 

hörselnedsättning och att detta påverkade deras testresultat. 

 

Föreliggande studie undersökte prosodi i språklig kontext, med resultatet på 

undersökningsmaterialet för prosodi som enda mått på prosodisk förmåga. 

Undersökningsmaterialet för prosodi testar en rad prosodiska förmågor med relevans för 

kommunikationen och tidsåtgången är förhållandevis liten. Eventuellt skulle testet kunna 

användas kliniskt i en framtida version. Dock ger det inte en heltäckande bild av en individs 

prosodiska förmåga och akustiska komplement som grundtonsanalys, mått på duration och 

intensitet med mera skulle ge mer detaljerad information.  

 

Deltest 2 upptar en relativt stor del av undersökningsmaterialet för prosodis maximala 

totalpoäng. Maximal poäng på deltest 2 är 21, i jämförelse med exempelvis deltest 4 som har en 

maxpoäng på 6. En följd av detta är att en bevarad förmåga att repetera non-ord bidrar 

oproportionerligt till det totala resultatet på ordnivå och på undersökningsmaterialet för prosodi 

som helhet. I studien av Samuelsson, Scocco och Nettelbladt (2003) var inte detta deltest relaterat 

till övriga deltest. I föreliggande studie fanns inget motsvarande förhållande, men deltestet bör 

omarbetas inför framtida användning av ovannämnda anledningar. Vid de uppgifter på deltest 2 

där deltagarna ska imitera enkla stavelser med varierad betoning upplevdes vissa deltagare ha 

svårt att förstå testinstruktionerna fullt ut och antalet stavelser imiterades men inte betoningen. 

Detta kan eventuellt bero på otydlighet i testinstruktionens formulering.  

 

På deltest 4 och 5 erhölls en medelpoäng på 5,8 (96 %) respektive 7,8 (97 %). Resultaten ligger 

nära en takeffekt och skulle kunna indikera att deltesten är för lätta för att ingå i testet. Dessa 

deltest fick dock ingå, eftersom deras corrected item-total correlation var högre än 0.3. 

 

I föreliggande studie genomfördes ingen testning av emotionell prosodi. Störningar av emotionell 

prosodi förekommer ofta vid förvärvad hjärnskada (Baum & Pell, 1997; Heilman, 1984), och 

förmågan att uppfatta och producera emotionell prosodi anses av vissa vara helt eller delvis skild 

från bearbetning av språklig prosodi (Gorelick & Ross, 1987; Moen, 2009; Van Lancker Sidtis et 

al., 2006). Fokus i föreliggande studie var främst språklig prosodi, varför inga uppgifter som testar 

emotionell prosodi inkluderades. Det är dock möjligt att sådana uppgifter hade kunnat bidra till 

större förståelse för den prosodiska förmågan vid förvärvad hjärnskada. 
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Slutsats 

Prosodiska avvikelser förekommer hos vuxna personer med förvärvad hjärnskada. Avvikelser 

finns på ord-, fras- och diskursnivå. Ingen signifikant skillnad finns mellan prestationen på ord- 

och frasnivå, vilket tyder på att de är lika svåra för vuxna med förvärvad hjärnskada. Generellt 

kunde inget samband mellan prosodisk förmåga och skadelokalisation eller tid sedan skada 

påvisas. I linje med tidigare forskning förefaller dock ett visst samband finnas mellan 

högerhemisfärskador och nedsatt förmåga att uppfatta och producera fokal accent (Brådvik et al., 

1991), och en bevarad förmåga att förstå och producera ordaccenter (Moen, 2009). Deltagarnas 

nedsatta prosodiska förmåga kan leda till pragmatiska svårigheter, vilka i sin tur ger minskade 

förutsättningar för lyckad kommunikation (Bellon & Rees, 2006; Wichmann & Blakemore, 2007).  

Korrelationen mellan deltagarnas resultat på undersökningsmaterialet för prosodi och A-ning 

visar att det finns ett samband mellan språklig och prosodisk förmåga. Det är dock oklart hur 

sambandet fungerar. Eventuellt kan en bevarad prosodisk förmåga kompensera för brister i 

språklig förmåga, och vice versa. 

Undersökningsmaterialet för prosodi som används i föreliggande studie är användbart för 

testning av vuxna personer med förvärvad hjärnskada. Vissa modifikationer behöver göras och 

testet ger inte en komplett bild av testpersonens prosodiska förmåga. 

Framtida studier 

Föreliggande studie saknar homogena grupper och studier av fler deltagare med samma 

skadelokalisation och tid sedan skada behövs. Studier som också kontrollerar för språkliga och 

kognitiva förmågor skulle ge en bättre bild av sambandet mellan prosodisk förmåga och 

förvärvad hjärnskada. Även undersökningar av fler prosodiska aspekter hos vuxna personer med 

förvärvad hjärnskada och svenska som modersmål vore intressanta att genomföra, exempelvis 

emotionell prosodi, förmåga att använda intonation vid frågor och påståenden med mera. Fler 

studier av prosodi i interaktion skulle kunna bidra till att klargöra relationen mellan prosodisk och 

pragmatisk förmåga. 

Undersökningsmaterialet för prosodi som används i föreliggande studie bör utarbetas ytterligare 

och validitets- och reliabilitetstestas på större grupper. 
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Bilaga 1 Informationsbrev till deltagare 

Information om deltagande i studien Bedömning av prosodisk förmåga hos 
vuxna personer med förvärvad hjärnskada 

Studien görs av logopedstudenterna Patrik Åhlund och Simon Sundström. 
Bakgrunden är att vi vill undersöka den prosodiska förmågan vid olika typer av 
hjärnskador. Prosodi är den del av talet och språket som bland annat handlar om 
betoning , ljudlängd, melodi och rytm. En störning av prosodin kan påverka 
både hur man talar och hur bra man förstår andra. 

Du har blivit tillfrågad av din logoped/cirkelledare om Du vill delta i denna 
studie på grund av att du har en förvärvad hjärnskada. Vi har inte haft tillgång 
till Dina personuppgifter innan du visade intresse för studien. 

Du kommer att testas genom att titta på bilder och svara på frågor. Testningen 
kommer att ledas utav en av oss. Om Du tillåter kan vi båda komma att närvara. 
Vi kommer att spela in testningen för senare bedömning. Bara vi som genomför 
studien kommer att lyssna på inspelningen. Testningen tar en till två timmar att 
göra. Inga medicinska risker finns med att delta, men testningen kan kännas 
påfrestande och uttröttande. Det kommer finnas tillfällen att ta pauser. Vid 
behov kan testningen delas upp på flera tillfällen. Du kommer få tillfälle att 
ställa frågor. 

Vi kommer vilja ta del av uppgifter i Din journal. Anledningen är att vi vill ha 
information om Din skada: när den skedde, var den sitter och tidigare 
logopedisk testning. Vi kommer inte läsa om sådant som inte är relevant för 
studien. 

Deltagandet är helt frivilligt. Du får avbryta när Du vill. Detta gäller även efter 
att studien börjat. Du behöver inte förklara varför Du vill avbryta. Om Du 
avbryter studien kommer Dina uppgifter raderas så snart som möjligt. 

Dina svar och Dina resultat kommer att vara anonyma. Endast de som är direkt 
involverade i forskningen kan ta del av dem. I uppsatsen kommer Du att vara 
anonym. Resultaten presenteras i en magisteruppsats vid logopedprogrammet 
samt eventuellt även i vetenskapliga artiklar. Den kommer även att finnas 
tillgänglig på e-press, Linköpings universitet. 



 

 
 

Du är varmt välkommen att vid frågor och funderingar kontakta: 
Patrik Åhlund (xxx-xxxxxxx) eller Simon Sundström (xxx-xxxxxxx) 
Handledare för uppsatsen är Christina Samuelsson (xxxxx@xxx.xx).  

Om Du accepterar att delta i studien kommer vi/logoped/cirkelledare att 
kontakta Dig så att vi kan komma överens om en tidpunkt då testningen kan äga 
rum. 

Deltagares namn: …………………………………………. 
Telefon: …………………………………………………… 

Jag har läst igenom ovanstående information och vill delta i studien. Jag 
godkänner att information hämtas från min journal. Jag är medveten om att jag 
när som helst kan avbryta studien. 

 

……………………………………       ……………………………………  
Deltagares namnteckning                        Ort och datum 
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