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SAMMANFATTNING 

Lågmaligna gliom är hjärntumörer som växer långsamt och ofta infiltrerar områden i 

hjärnan som ansvarar för viktiga funktioner som exempelvis språk och motorik. 

Resektion av tumörer i elokventa områden kan göras med vakenkirurgi, vilket innebär 

att patienten är vaken och genomgår testning av relevanta funktioner under operationen. 

Beroende på vilket område som är aktuellt för operation och vilken funktion som 

förväntas kunna vara påverkad används olika test, vilket möjliggör en mer omfattande 

resektion. Vid språktestning under vakenkirurgi kan patientens språkliga förmågor 

testas för att i större utsträckning kunna bevara den aktuella funktionen. På Akademiska 

sjukhuset i Uppsala används idag språktest som testar bland annat bildbenämning, 

meningskonstruktion och högläsning. Det finns en efterfrågan på ett större urval av test 

för att möjliggöra en noggrannare språklig bedömning under det operativa ingreppet. 

Syftet med detta examensarbete var att skapa ett ordrepetitionstest med utgångspunkt 

från det nederländska testbatteriet DuLIP, samt att genomföra en pilottestning för att 

bedöma testets kvalitet. Examensarbetet resulterade i ett svenskt ordrepetitionstest. En 

pilottestning, som genomfördes på 15 deltagare, fastställde vilka ord som skulle ingå i 

testet. Detta test planeras att användas på Akademiska sjukhuset i Uppsala men kan 

även användas i hela Sverige.  

 

Nyckelord: vakenkirurgi, lågmaligna gliom, intraoperativ språktestning, DuLIP, 

ordrepetition, logopedi  

 

ABSTRACT 

Low-grade gliomas are brain tumours that grow slowly and infiltrate brain tissue. The 

tumours often infiltrate tissue that is responsible for important functions such as 

language and motor skills. Resection of tumours in eloquent areas is done during awake 

surgery, which means that the patient is awake and undergoing testing during the 

operation. Depending on the area being subjected to surgery and what functions are 

expected to be affected, different tests are used, which allows a more extensive 

resection. In language testing during awake surgery, the patient's linguistic abilities can 

be tested and accordingly be preserved to a greater extent. At Akademiska sjukhuset in 

Uppsala the language tests currently in use are tests for example visual object naming, 

sentence production and reading aloud. There has been a growing demand for a greater 

variety of tests to allow a closer linguistic assessment during surgery. The aim of this 

thesis is to create a word repetition test based on the Dutch test battery DuLIP, and to 

conduct a pilot test to evaluate the quality of the test. This resulted in a Swedish word 

repetition test. A pilot test, conducted on 15 participants, established which words to be 

included in the test. This test will be used at Akademiska sjukhuset in Uppsala, but can 

also be used throughout Sweden if desired.  

 

Keywords: awake surgery, low-grade gliomas, intraoperative language testing, DuLIP, 

word repetition, speech- and language pathology 
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Ordlista 

Betoningsmönster: Mönster för vilken 

stavelse man lägger extra tryck på i ett 

ord. 

 

Direkt elektrisk stimulering (DES): 
En metod för att kartlägga elokventa 

områden i hjärnan. Stimuleringen sker 

med en elektrod och skapar ett tillfälligt 

funktionsbortfall i området som 

stimuleras. 

 

Elokventa områden: Områden i 

hjärnan som har hand om viktiga 

funktioner och som ger 

funktionsbortfall vid stimulering eller 

skada. 

 

Familjaritet: Hur väl människor i 

allmänhet känner till ett ord.’ 

 

Fonologisk: Vilka språkljud ett ord 

innehåller. 

 

Fonologiska likheter: I ett ord med 

fonologiska likheter återkommer samma 

vokalljud flera gånger (t.ex. ananas). 

 

Föreställbarhet: Hur konkret ett ord 

anses vara.  

 

Intraoperativ: Under operation. 

 

Konsonantkluster: När flera 

konsonanter följer efter varandra i ett 

ord (t.ex. stol). 

 

Kortikalt: På hjärnans yta (grå 

substans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lågmaligna gliom: En typ av 

hjärntumör med ett infiltrativt 

tillväxtmönster där patienter kan gå 

länge utan symptom. Tumören 

behandlas med vakenkirurgi.  

 

Nonord: Ett nonsensord som saknar 

betydelse. 

 

Parafasier: Semantisk eller fonologisk 

förväxling av ord. 

 

Plasticitet: Hjärnans förmåga att 

omfördela funktioner från sjuk till frisk 

vävnad. 

 

Perseverationer: Delar av- eller ett helt 

tidigare sagt ord påverkar 

nästkommande ord. 

 

Postoperativ: Efter operation. 

 

Preoperativ: Före operation 

 

Resektion: Borttagandet av tumörer. 

 

Semantisk: Den språkliga 

betydelsen/innebörden hos ordet. 

 

Subkortikalt: Inne i hjärnan (vit 

substans). 

 

 

Förkortningar 

DES: Direkt elektrisk stimulering 

IFOF: Inferior fronto-occipital fascicle 

ILF: Inferior longitudinal fascicle 

SLF: Superior longitudinal fascicle  

AF: Arcuate fascicle  

DuLIP: Dutch linguistic intraoperative 

protocol
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1. Inledning 

Personer med långsamt växande hjärntumörer kan opereras i vaket tillstånd samtidigt 

som de genomgår språktestning för att bevara språkförmågan i största möjliga 

utsträckning. För detta behövs testbatterier som innehåller specifika och sensitiva 

språktest som är anpassade efter vilket område som är aktuellt för operation och vilken 

funktion som förväntas påverkas (Połczyńska, 2009). Många befintliga test är inte 

validerade och saknar normativa data. Detta har skapat ett behov av mer specifika 

testbatterier med formella protokoll där det har kontrollerats för lingvistiska variabler 

såsom ordlängd, hur vanligt förekommande och hur välkända orden är (De Witte & 

Mariën, 2013).  

 

I Uppsala har det vuxit fram en efterfrågan på ett större urval av test som utvärderar 

olika språkliga förmågor beroende på var den aktuella tumören är lokaliserad. De test 

som används vid vakenkirurgi bör komplettera varandra både vad gäller svårighetsgrad 

och vilka språkliga förmågor som undersöks. Idag finns test för olika språkliga 

förmågor som till exempel bildbenämning, räkning, meningskonstruktion, högläsning 

och spontantal (M. Zetterling, M. Andersson, personlig kommunikation, 16 april 2016). 

Eftersom patienternas förmåga att delta i testning kan variera under det vakenkirurgiska 

ingreppet är det viktigt att kunna ändra svårighetsgraden på testningen vid behov 

(Mandonnet, Winkler, & Duffau, 2010). Ordrepetitionsförmåga har bedömts vara en 

relevant språklig förmåga att testa under vakenkirurgi bland annat för att det kan ge 

viktig information om patientens fonologiska förmåga ( Coello, Moritz-Gasser, 

Martino, Martinoni, Matsuda, & Duffau, 2013; De Witte, Satoer, Colle, Robert, Visch-

Brink, & Mariën, 2015a; Moritz-Gasser & Duffau, 2013). Med detta i åtanke skulle ett 

svenskt ordrepetitionstest bidra till att utöka Uppsalas testsamling och även att 

ytterligare en språklig förmåga kan testas. 
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2. Bakgrund 

2.1. Hjärntumörer och lågmaligna gliom 

Hjärntumörer är, efter stroke, den vanligaste dödsorsaken i Sverige när det gäller 

neurologiska sjukdomar och varje år diagnostiseras ungefär 1300 primära tumörer i 

centrala nervsystemet. Av dessa tumörer är 90 % intrakraniella och kan växa 

intracerebralt eller extracerebralt. De intracerebrala tumörerna uppstår i hjärnans celler 

och infiltrerar eller tränger undan omkringliggande normal hjärnvävnad. De 

extracerebrala tumörerna skapar i första hand tryck på omgivande strukturer men kan 

även skapa ett förhöjt intrakraniellt tryck (Smits & Hesselager, 2012). 

 

Gliom är den vanligaste typen av intrakraniella hjärntumörer och utvecklas från olika 

typer av gliaceller som finns i hjärnan. Gliom delas in i fyra olika grader, grad I 

(benigna/godartade), grad II (diffusa lågmaligna gliom), grad III (anaplastiska 

högmaligna gliom) och grad IV (glioblastom). Diffusa lågmaligna gliom drabbar främst 

personer i arbetsför ålder (Smits & Hesselager, 2012). De karakteriseras av ett diffust 

infiltrationsmönster av den friska hjärnvävnaden, vilket innebär att tumörerna långsamt 

sprids och förflyttar sig längs med nervbanor i hjärnans vita substans. Därför bör de ses 

som en komplex infiltrativ neurologisk sjukdom snarare än enbart en tumörmassa 

(Duffau, 2013; Yordanova, Moritz-Gasser, & Duffau, 2011). Sjukdomsutvecklingen för 

patienter med lågmaligna gliom är individuell och en del patienter kan leva i flera år 

utan märkbar påverkan medan andra har ett snabbare sjukdomsförlopp. Obehandlade 

lågmaligna gliom utvecklas dock till högmaligna med tiden. Tidigare fanns en vänta-

och-se inställning till lågmaligna gliom eftersom tumören ansågs vara jämförelsevis 

stabil och många av patienterna var relativt symptomfria bortsett från epileptiska anfall. 

Då lågmaligna gliom ofta är belägna i områden med viktiga funktioner så som till 

exempel motorik och tal ansågs det i princip omöjligt att ta bort tumören utan att orsaka 

postoperativ funktionsnedsättning hos patienten. På senare tid har den ökade kunskapen 

om hjärnan, tillsammans med insikten om vikten av att operera lågmaligna gliom i ett 

tidigt skede, resulterat i en förändrad och mer aggressiv kirurgisk attityd. Utvecklingen 

av den kirurgiska tekniken har också bidragit till att det har blivit möjligt att operera 

dessa tumörer och samtidigt bibehålla en god livskvalitet (Duffau, 2013; Smits & 

Hesselager, 2012).  

 

 

2.2. Vakenkirurgi och direkt elektrisk stimulering 

Lågmaligna gliom växer ofta i eller i nära anslutning till elokventa områden i hjärnan, 

det vill säga områden som är essentiella för förmågor som bland annat språk, motorik 

och minne. Resektionen, borttagandet av dessa tumörer, har därför ansetts riskabel då 

den kan leda till postoperativa komplikationer (Duffau & Capelle, 2004). Vakenkirurgi 

har blivit en väletablerad metod för resektion av lågmaligna gliom. Med hjälp av de 

kartläggningsmetoder som används vid vakenkirurgi kan elokventa områden i hjärnan 

identifieras både kortikalt och subkortikalt. Detta tillåter en omfattande resektion, 

samtidigt som funktionella områden kan bevaras (Soffietti et al., 2010). Fokus vid 

resektion bör ligga både på att lokalisera tumören och att bevara hjärnans funktioner, 

samtidigt som operationen också i möjligaste mån ska vara personligt anpassad efter 

varje individ. Det är därför viktigt att ta hänsyn till varje patients individuella 
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förutsättningar inför operation såsom arbetssituation och fritidsintressen (Coello et al., 

2013). 

 

Direkt elektrisk stimulering (DES) är en väletablerad metod för kartläggning av 

elokventa områden vid vakenkirurgi, som anses vara säker och pålitlig. Vid DES 

används en elektrod för att stimulera hjärnan både kortikalt och subkortikalt (Duffau, 

2013; Duffau et al., 1999). Vid DES skapas ett tillfälligt funktionsbortfall i området som 

stimuleras. Om ett sådant funktionsbortfall kan observeras vid upprepade tillfällen, 

anses området vara elokvent vilket indikerar att det i så hög utsträckning som möjligt 

bör bevaras. För att kunna observera dessa eventuella funktionsbortfall görs testning av 

språk- och sensorimotoriska funktioner fortlöpande under operationen (Miceli, Capasso, 

Monti, Santini, & Talacchi, 2012; Moritz-Gasser & Duffau, 2013).  

 

Under operation är det viktigt att kunna variera mellan test av olika svårighetsgrad. Det 

vakenkirurgiska ingreppet är tidskrävande och tenderar att trötta ut patienten, som 

behöver vara vaken och delta i testning under stora delar av tumörresektionen. Under 

testning kan patientens trötthet orsaka felsvar och sänkt svarshastighet vilket kan 

påverka kartläggningen negativt. Det kan då vara svårt att veta vad som är 

funktionsbortfall orsakade av den elektriska stimuleringen och vad som beror på 

patientens trötthet. Att ha test av olika svårighetsgrad kan därför öka möjligheten att 

genomföra testning även om patienten är trött (Mandonnet et al., 2010; Połczyńska, 

2009). 

 

 

2.3. Hjärnans plasticitet och neurologiska språkbanor 

Vid lågmaligna gliom kan den inledande symptombilden variera mellan patienter, men 

vanligast är att tumören upptäcks till följd av epileptiska anfall. Dessa patienter har, 

trots att lågmaligna gliom ofta växer i elokventa områden, vanligtvis endast milda 

funktionsnedsättningar. Eftersom tumören växer långsamt och infiltrativt får hjärnan tid 

att omfördela funktioner innan funktionsbortfall hinner uppstå, vilket inte är möjligt i 

samma utsträckning vid en plötslig hjärnskada. Denna omfördelning av funktion från 

sjuk till frisk vävnad kallas för plasticitet (Duffau, 2006). När det gäller lågmaligna 

gliom kan hjärnans plasticitet fungera på olika sätt. Dels kan de elokventa områdena 

dirigeras om så de ligger runt om tumören, dels kan funktionerna förflyttas till andra 

delar av hjärnan (Duffau, 2006; Ius, Angelini, Thiebaut de Schotten, Mandonnet, & 

Duffau, 2011).  

 

Lågmaligna gliom växer inte bara på kortikal nivå, utan infiltrerar även subkortikala 

nervbanor som är betydelsefulla för förmågor som bland annat språk. Dessa språkbanor 

är extra viktiga att kartlägga och bevara vid tumörresektion (Duffau, Gatignol, 

Mandonnet, Capelle, & Taillandier, 2008), eftersom plasticiteten har visat sig vara mer 

begränsad i subkortikala områden än i kortikala (Ius et al., 2011; Maldonado, Moritz-

Gasser, & Duffau, 2011). De subkortikala språkbanorna har bland annat fonologiska, 

semantiska och artikulatoriska funktioner, och sammankopplar olika språkområden i 

hjärnan (Duffau et al., 2008).  

 

Inferior fronto-occipital fascicle (IFOF) är en subkortikal språkbana som går från 

prefrontala cortex, genom temporalloben och sträcker sig bak ut i occipitalloben 

(Duffau et al., 2008). IFOF är kritisk för semantik och vid stimulering med DES orsakas 
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semantiska parafasier, det vill säga förväxling av ord med betydelsemässig koppling, 

vid benämning. Ordrepetitionsförmågan kan i vissa fall också bli störd vid DES av 

IFOF och då visa sig genom perseverationer (delar av, eller ett helt tidigare sagt ord, 

påverkar nästkommande ord) (Moritz-Gasser & Duffau, 2013). Inferior longitudinal 

fascicle (ILF) är en annan subkortikal språkbana som sträcker sig från främre 

occipitalloben till främre temporalloben (Mandonnet, Nouet, Gatignol, Capelle, & 

Duffau, 2007). Vid DES av ILF kan semantiska parafasier samt svårigheter med läsning 

och benämning observeras (Bello et al., 2007; Sarubbo et al., 2015). Superior 

longitudinal fascicle (SLF) är en subkortikal språkbana som sträcker sig över områden i 

frontal-, parietal- och temporalloberna (Makris et al., 2005). Stimulering av eller skador 

på SLF kan orsaka problem med bland annat ofrivilliga språkbyten, syntaktiska problem 

samt svårigheter med talproduktion, såsom exempelvis dysartri (Duffau, 2012; 

Maldonado et al., 2011). Den del av SLF som binder samman områden i bakre 

temporallob och nedre frontallob, kallas för arcuate fascicle (AF) (Bernal & Ardila, 

2009). Skador på AF kan orsaka svårigheter med repetitionsförmåga och hörförståelse 

samt leda till fonologiska parafasier (Maldonado et al., 2011).  

 

 

2.4. Intraoperativa språktest 

Vid språktestning under vakenkirurgi har ursprungligen bildbenämning använts 

(Whitaker & Ojemann, 1977). Ytterligare test har sedan tillkommit, men ingen 

samstämmighet råder kring vilka typer av intraoperativa test som bör användas. 

Räkning och bildbenämning tycks dock vara de vanligast förekommande testen sedan 

dess (Coello et al., 2013; De Witte & Mariën, 2013; Duffau, 2013). Utöver räkning och 

bildbenämning finns idag även ett stort antal andra test som undersöker olika typer av 

språkliga förmågor, till exempel läsning, semantisk association, ordrepetition, 

nonordsrepetition, spontantal samt ord- och meningsförståelse (Bello et al., 2007; De 

Witte et al., 2015a; De Witte et al., 2015b; De Witte & Mariën, 2013). 

 

I Sverige varierar det mellan olika orter vilken testning som görs (Andersson & 

Sandström, 2014). På Akademiska sjukhuset i Uppsala finns ett antal test som används 

vid vakenkirurgi. Inget av dessa test är i dagsläget standardiserade eller validerade. De 

test som finns i Uppsala är bildbenämning, räkning, meningskonstruktion och 

högläsning. Det finns även riktlinjer gällande testning av spontantal under operation 

(Birck & Lindblom, 2015; M. Andersson, personlig kommunikation, 16 april 2016). 

  

 

2.4.1. Rutiner för testning vid vakenkirurgi 

I Uppsala görs en preoperativ testning där språklig förmåga, artikulationsförmåga och 

neuropsykologisk status kartläggs innan operation. Ett par dagar före operation görs 

även en så kallad baslinjetestning där en logoped genomför de intraoperativa testen med 

patienten. Eventuella uppgifter som patienten inte klarar tas bort inför operationen så att 

preoperativ afasi eller svårigheter att tolka bilder inte ska påverka hur patienten svarar 

under den intraoperativa testningen. Detta görs för att säkerställa att en störning som 

uppstår under operationen endast beror på den elektriska stimuleringen (Andersson & 

Sandström, 2014; M. Andersson, personlig kommunikation, 14 april 2016).  
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Under operationen används de intraoperativa test som fungerat väl vid 

baslinjetestningen. På Akademiska sjukhuset utförs testning under hela operationen, det 

vill säga både under kartläggningen som görs med DES samt vid resektionen. Vid DES 

stimuleras de område som ska kartläggas tre gånger, i perioder om fyra sekunder. Det är 

under detta tidsfönster som testuppgifterna ska utföras. I regel innebär detta att patienten 

genomför en testuppgift per stimulering. Om funktionsbortfall uppstår vid samtliga 

stimuleringar på ett område, anses detta område vara elokvent (M. Zetterling, personlig 

kommunikation, 16 april 2016). 

 

Det är vanligt att patienten direkt efter operationen får postoperativa funktionsbortfall, 

ofta i form av tal- eller språkstörning. Svårigheterna är i de allra flesta fall övergående 

och beror på det omfattande kirurgiska ingreppet. Ungefär tre månader efter operationen 

görs sedan en postoperativ testning, där samma test som vid den preoperativa testningen 

används för att resultatet av operationen ska kunna utvärderas. Vid denna tidpunkt har 

de flesta patienterna återfått dessa funktioner, och hos vissa patienter kan till och med 

en förbättring observeras jämfört med innan tumörresektionen (Andersson & 

Sandström, 2014; Duffau, 2006; M. Andersson, personlig kommunikation, 14 april 

2016).   

 

 

2.5. Ordrepetition 

Ordrepetition innebär muntlig återgivning av ett ord efter att det presenterats auditivt. 

Det är en grundläggande språklig förmåga som bland annat är viktigt för inlärning av 

ord. Vid ordinlärning krävs en analys av auditiv input och sedan en överföring till 

motorisk output vilket även sker vid ordrepetition (Leonard, Cai, Babiak, Ren, & 

Chang, 2016). Processerna som pågår i hjärnan vid ordrepetition sker i flera steg. Först 

görs en fonologisk avkodning av den inkommande auditiva informationen som 

presenteras. Denna information lagras sedan tillfälligt i arbetsminnet. En semantisk 

koppling görs som registrerar huruvida det som presenteras är ett riktigt ord eller ett 

nonsensord (nonord) beroende på om ordet finns i ordförrådet eller inte. Om det 

presenterade ordet finns i ordförrådet kopplas det till en konceptuell representation 

vilket i sin tur leder till framplockandet av ordets lexikala form. Sedan görs en 

fonologisk sammansättning samt artikulatorisk planering inför utförandet, varpå muntlig 

återgivning av ordet sker. Dessa språkliga funktioner är i sin tur kontrollerade av 

inhiberande och initierande kognitiva mekanismer. (Hanley, Kay, & Edwards, 2002; 

Moritz-Gasser & Duffau, 2013). Om en semantisk koppling inte görs, efter analys av 

auditiv input, innebär det oftast att personen inte har ordet i sitt ordförråd. Ett sådant ord 

kallas för nonord och det kan vara allt ifrån ett ord från ett okänt språk, en kedja av 

sammansatta ljud som inte bildar ett riktigt ord eller ett riktigt ord som personen inte har 

i sitt ordförråd. I de fall en semantisk koppling inte görs kan i regel muntlig återgivning 

ändå ges (Hanley et al., 2002). 

 

Ordrepetition är en viktig förmåga att testa vid vakenkirurgi. Det finns indikationer om 

att testning av ordrepetition, i kombination med testning av andra språkliga förmågor, är 

ett informativt verktyg vid kartläggning av lingvistiska funktioner i hjärnan (Leonard et 

al., 2016; Quigg, Geldmacher, & Elias, 2006; Sierpowska et al., 2016). Det har även 

observerats att stimulering av AF kan orsaka fonologiska parafasier och 

ordrepetitionssvårigheter vid språktestning (Duffau, 2006).  
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2.6. DuLIP 

Forskarteamet de Witte et al. (2015b) har utformat ett nederländskt standardiserat 

testbatteri för språktestning vid vakenkirurgi. Detta batteri kallas för Dutch linguistic 

intraoperative protocol (DuLIP), och består av språktest som är anpassade för just 

vakenkirurgi och DES. Testbatteriet består av ett bildbenämningstest, fyra fonologiska 

test, åtta semantiska test, fem syntaktiska test och ett artikulationstest. Att ha tillgång till 

ett helt batteri av standardiserade test möjliggör att flera språkliga domäner kan testas 

under operationen. DuLIP är standardiserat med hjälp av en kontrollgrupp på 250 vuxna 

neurologiskt friska personer med nederländska som modersmål. Deltagarna i 

kontrollgruppen var indelade i åldersgrupper utifrån prevalens på gliom och både män 

och kvinnor var inkluderade i studien (De Witte et al., 2015b).  

 

Upphovsmakarna till DuLIP har även utformat en modell som ger förslag på vilka 

språkliga funktioner som bör testas baserat på tumörlokalisation, vilka språkliga 

funktioner och banor som förväntas vara involverade samt patientens individuella 

språkliga förmåga. Modellen ger också rekommendationer på lämpliga test ur batteriet 

som kan vara aktuella att använda för att kartlägga dessa funktioner. Författarna betonar 

att modellen främst ska vara en fingervisning vid resektion av hjärntumörer, eftersom 

både lokalisation av funktioner och tumörer kan variera mellan patienter (De Witte et 

al., 2015b). 

 

2.6.1. DuLIPs ordrepetitionstest 

Ett av de fyra fonologiska testen i DuLIPs testbatteri är ett ordrepetitionstest. Det går ut 

på att testdeltagarna ska repetera två- eller trestaviga ord som presenteras för dem 

muntligt. Trestaviga ord anses vara lättare för patienten och logopeden att uppfatta 

under det vakenkirurgiska ingreppet än tvåstaviga ord. Detta beror på att trestaviga ord 

har ett mer varierande intonationsmönster än tvåstaviga. De tvåstaviga orden behövs 

också i testet för att underlätta bedömningar på patienter med preoperativa tal- och 

språksvårigheter. För dessa patienter kan trestaviga ord vara för krävande att repetera, 

medan tvåstaviga kan fungera bättre (De Witte et al., 2015b). 

 

DuLIPs ordrepetitionstest består av 300 ord. Kriterierna för orden i testet var att de 

bland annat skulle vara substantiv i singular med hög föreställbarhet (så konkreta som 

möjligt) och hög familjaritet (ord som människor i allmänhet känner till). För att kunna 

variera svårighetsgraden på testet ingår ord med två- och tre stavelser, alternerande 

betoningsmönster och konsonantkluster samt varierande fonologisk sammansättning. 

De trestaviga orden har därför ett alternerande betoningsmönster, vilket innebär att de 

varierar mellan att ha betoningen i första, andra och tredje stavelsen. Testet innehåller 

ord som till exempel oefening (övning), discussie (diskussion) och avontuur (äventyr). 

För att variera den fonologiska och artikulatoriska svårighetsgraden på testet används 

både ord utan konsonantkluster, det vill säga konsonantkombinationer, inom samma 

stavelse, till exempel mandarijn (mandarin), och ord med konsonantkluster inom 

samma stavelse, till exempel projectiel (projektil). Dessutom ingår ord med fonologiska 

likheter, vilket innebär att varje ord har återkommande vokalljud med max ett 

konsonantljud mellan sig. Det finns ord med fonologiska likheter utan konsonantkluster, 

till exempel karamel (karamell) och ord med fonologiska likheter med 

konsonantkluster, som till exempel crimineel (kriminell). Ord som är fonologiskt- eller 

semantiskt relaterade presenteras medvetet inte efter varandra i testet för att undvika att 

patienten gör perseverationer (De Witte et al., 2015b).  



 

 

9 
 

3. Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att framställa ett ordrepetitionstest som ska användas 

vid vakenkirurgi av lågmaligna gliom på Akademiska sjukhuset i Uppsala och att, 

genom en pilottestning, få en uppfattning om testets kvalitet. Detta test ska fungera som 

den svenska motsvarigheten till ordrepetitionstestet i det nederländska testbatteriet 

DuLIP.  

 

 

Frågeställningar:  

1. Hur kan DuLIPs ordrepetitionstest överföras till svenska? 

2. Hur god är kvaliteten på orden i det svenska ordrepetitionstestet? 
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4. Metod 

4.1. Skapandet av ordrepetitionstestet 

För att besvara den första frågeställningen, hur DuLIPs ordrepetitionstest kan överföras 

till svenska, skapades ett svenskt ordrepetitionstest där inspiration hämtades från 

DuLIP. Materialet från det nederländska testet fanns att tillgå både på nederländska och 

översatt till engelska av upphovsmakarna. Processen med att framställa 

ordrepetitionstestet bestod av två faser. I den första fasen granskades materialet från 

DuLIP och passande ord valdes ut till testet och i den andra fasen utformades ett 

testprotokoll. 

 

4.1.1. Orden och testet 

Vid skapandet av det svenska ordrepetitionstestet eftersträvades att de ingående orden 

skulle uppfylla samma kriterier som orden i DuLIP. Orden från DuLIP översattes till 

svenska och en bedömning gjordes av vilka ord som efter översättning fortfarande 

uppfyllde kriterierna. Det kan vara problematiskt att direktöversätta språktest med tanke 

på att olika språk har olika uppbyggnad och eftersom det kan finnas kulturella skillnader 

mellan länderna där språken talas (Solano-Flores, Backhoff, & Contreras-Niño, 2009). 

Ord som efter översättning till svenska inte längre var två- och trestaviga eller inte 

längre uppfyllde kriterierna gällande föreställbarhet och familjaritet togs bort. Denna 

bedömning resulterade i att 99 ord från DuLIP också kunde användas i det svenska 

testet. Eftersom det svenska repetitionstestet är tänkt att efterlikna DuLIPs 

repetitionstest var målet att det svenska testet skulle innehålla ca 300 ord. Andra 

svenska ord som matchade kriterierna lades därför till. Det resulterade i att den första 

versionen av testet utgjordes av 301 ord. För att uppfylla kriterierna angående 

föreställbarhet och familjaritet valdes vardagliga ord som de flesta svensktalande 

personer förväntas ha i sitt ordförråd och kunna repetera. Sammansatta ord undveks i 

största möjliga mån i testet för att det kan bli förvirrande om orden tolkas som två 

separata ord snarare än som en helhet. För att uppfylla kriterierna för bland annat 

stavelsestruktur behövdes dock några sammansatta ord tas med i testet. 

 

Patienterna som genomgår testningen är vakna under det kirurgiska ingreppet och 

befinner sig därmed i en potentiellt stressande situation. För att minska risken för att 

patienterna ska få ytterligare negativa känslor under testning undveks ord i testet som 

har uppenbara associationer till exempelvis krig, våld och sjukdomar. Orden som valdes 

ut delades in i tre deltest (A, B och C) med två kategorier i varje som presenteras i tabell 

1. 

 
Tabell 1  
 
Deltesten i det svenska repetitionstestet. 

A1. Trestaviga ord utan konsonantkluster 
Exempel: karusell, abborre, potatis 

A2. Trestaviga ord med konsonantkluster 
Exempel: apelsin, orkester, bankomat 

B1. Tvåstaviga ord utan konsonantkluster 

Exempel: gaffel, tiger, peppar 

B2. Tvåstaviga ord med konsonantkluster 
Exempel: tulpan, stuga, mullvad 

C1. Trestaviga ord med fonologiska likheter och 

utan konsonantkluster 

Exempel: telefon, ananas, påfågel 

C2. Trestaviga ord med fonologiska likheter och 

med konsonantkluster 

Exempel: paraply, elefant, kantarell 
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För att underlätta för testledaren att uttala de trestaviga orden med korrekt betoning vid 

uppläsning så fetmarkerades den betonade stavelsen i varje ord. Vid framtagandet av 

testet har det eftersträvats att svårighetsgraden ska skilja sig åt mellan deltesten men 

vara så jämn som möjligt inom varje kategori. Det är dock svårt att göra en generell 

svårighetsgradering på deltesten eftersom de kan vara svåra på olika sätt för olika 

patienter. Trestaviga ord bör till exempel vara lättare för de flesta patienter att uppfatta i 

operationssalen medan tvåstaviga ord tros vara lättare att producera då de innehåller 

färre språkljud och därför är mindre artikulatoriskt krävande. Samtidigt kan det också 

tänkas att orden med fonologiska likheter kan vara lättare att producera eftersom de 

innehåller återkommande språkljud. På grund av detta är det komplext att ge deltesten 

bestämda svårighetsgraderingar. De behöver istället anpassas efter varje patient. Även 

om ett enkelt test eftersträvas är det ändå bra att ha deltest som skiljer sig åt något 

gällande svårighetsgrad eftersom det är viktigt att hela tiden kunna anpassa 

testsituationen efter patientens individuella förmåga. 

 

DuLIPs repetitionstest innehåller fler ord utan kluster än med kluster. Därför valdes 

även samma upplägg i det svenska testet. Ord som stavas med [ng], [rd], [rt] och [rs], 

till exempel polisong och persika, räknades som klusterfria i det svenska testet eftersom 

dessa konsonantkombinationer bildar ett språkljud och inte två. Vid användandet av ord 

som innehåller bokstaven [x], till exempel ordet lexikon, räknades bokstaven som ett 

kluster eftersom den bildar två språkljud. DuLIPs A1, B1 och C1-kategorier innehåller 

ord med klusterfria stavelser. I det svenska repetitionstestet finns det i dessa kategorier 

endast helt klusterfria ord. 

 

4.1.2. Utformande av protokoll 

Instruktionerna till DuLIPs repetitionstest användes som inspiration vid framtagandet av 

instruktionerna till det svenska repetitionstestet. Ett svarsprotokoll skapades för testet, 

se bilaga 1. Vid skapandet av protokollet placerades inte fonologiskt relaterade ord, 

exempelvis ord med identiska kluster, efter varandra. Samma sak gällde semantiskt 

relaterade ord, det vill säga ord som kan associeras till samma kategorier exempelvis 

djur, ätbara saker eller inredning. Detta gjordes för att minska risken för perseverationer 

hos patienterna. För att variera betoningsmönstret genom testet undveks i största 

möjliga mån placering av flera ord i följd med samma betoningsmönster. 

 

 

4.2. Pilottestning 

För att besvara frågeställning nummer två, hur god kvaliteten på orden i det svenska 

ordrepetitionstestet var, genomfördes en pilottestning. Denna pilottestning bestod av två 

delar där deltagarna först fick genomgå ordrepetitionstestet och sedan svara på en digital 

enkät.  

 

4.2.1. Deltagare till pilottestning 

I pilottestningen deltog 15 personer utan några kända allvarliga neurologiska sjukdomar 

eller tidigare känd hörselnedsättning. Alla deltagare hade svenska som modersmål och 

utsågs genom bekvämlighetsurval (personer i uppsatsförfattarnas bekantskapskrets). 

Som del i pilottestningen fick deltagarna ange kön, ålder och utbildningsnivå vilket 

möjliggjorde observation av spridningen av dessa faktorer. Könsfördelningen hos 

deltagarna var tio kvinnor och fem män med en åldersspridning på 20–71 år, se tabell 2. 
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Tabell 2 

 

 Åldersfördelning på deltagarna i pilottestningen. 

Åldersgrupp 18–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80+ 

Antal 7 4 1 2 0 1 0 

 

 

Utbildningsnivån var fördelad på följande sätt, se tabell 3. 
 

 

Tabell 3   

 
Utbildningsnivå på deltagarna i pilottestningen. 

Utbildningsnivå Grundskola Gymnasium Universitet/högskola upp 

till och med 3 år 

Universitet/högskola  

mer än 3 år 

Antal 0 7 6 2 

 
 

4.2.2. Skapande av enkät till pilottestning 

En digital enkät skapades som en del av pilottestningen. I enkäten listades 122 ord från 

testet, det vill säga samtliga ord som fanns i kategori A1 och A2. Testdeltagarna fick 

skatta orden i enkäten utifrån två parametrar; familjaritet och föreställbarhet. 

Skattningsskalan gick från 1 till 7, gällande både familjaritet och föreställbarhet, där 1 

motsvarade låg familjaritet och förställbarhet och 7 motsvarade hög, se bilaga 2.  

 

4.2.3. Pilottestningen 

Under pilottestningen fick deltagarna först genomföra ordrepetitionstestet och sedan 

skatta orden i den digitala enkäten. Den muntliga delen tog 10–15 minuter och enkäten 

tog 40–50 min att genomföra. För att förbättra samstämmigheten vid genomförandet av 

testningen bestämdes det i förväg hur pilottestningen skulle genomföras. Vid utförandet 

av ordrepetitionstestet bedömdes en respons som felaktig om deltagarna inte rättade sig 

inom fyra sekunder eller bad om att få höra ordet igen. Detta för att samma 

omständigheter skulle gälla under pilottestningen som under en operation. 

 

Under vakenoperationer råder vissa omständigheter som kan försvåra en språktestning. 

Till exempel behöver logopeden som utför testningen använda munskydd, vilket leder 

till att patienten inte kan få några visuella ledtrådar utan bara kan använda hörseln för 

att identifiera orden. Dessutom kan patientens förutsättningar att höra påverkas eftersom 

att patienten måste ligga ner på sidan under operationen och ha ena örat mot 

operationsbordet. För att efterlikna förhållandena under en operation i så hög 

utsträckning som möjligt, fick deltagarna ligga ner på sidan och testledarens mun 

täcktes för under genomförandet av ordrepetitionstestet.  
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4.3. Analys 

Efter genomförd pilottestning gjordes en kvalitativ bedömning av vilka ord som skulle 

behållas eller uteslutas ur testet utifrån analys av insamlade data. Någon bestämd 

uteslutningsgräns fanns inte för orden innan testningen genomfördes. Det ansågs istället 

vara mer relevant att varje ord som fick en låg skattning eller blev felaktigt repeterat 

skulle diskuteras och bedömas separat. En låg skattning på familjaritet bedömdes vara 

mer problematisk än en låg skattning på föreställbarhet eftersom ord med låg 

familjaritet inte är välkända. Det finns då en risk att dessa ord kan bli som nonord, och 

om de skulle inkluderas kan det innebära att ordrepetitionstestet inte testar vad det 

avser. Att inkludera ord i testet med mycket låg föreställbarhet är inte heller att föredra, 

men anses dock inte vara lika kritiskt som att inkludera ord med låg familjaritet. Ord 

med hög föreställbarhet, det vill säga konkreta ord, processas snabbare av hjärnan än 

abstrakta ord. Detta skulle i princip kunna innebära att abstrakta ord kräver något mer 

ansträngning kognitivt sett vid repetition, än konkreta ord (Paivio, 2010). Eftersom det 

eftersträvas att ordrepetitionstestet är ett enkelt test, är därför konkreta ord att föredra i 

så hög utsträckning som möjligt.  
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5. Resultat 

Pilottestningens muntliga del resulterade i att tre ord uteslöts ur testet. Orden kamera, 

period och fiol togs bort då de uttalades med en talspråklig förenkling av ett antal 

deltagare ([kamra], [perjod] och [fjol]). Denna förenkling ledde till att orden uttalades 

med konsonantkluster och att de förlorade en stavelse, vilket resulterade i att orden inte 

längre hörde hemma i sin ursprungliga kategori. Att inkludera ord som kan ingå i flera 

kategorier skulle kunna medföra problem med testets validitet och med tolkningen av 

testresultat. Detta eftersom det blir svårt att veta om ordet sägs med ett talspråkligt uttal 

eller om förenklingen beror på en störning från DES. 

 

288 av 301 ord repeterades korrekt i den muntliga delen av pilottestet av samtliga 15 

deltagare. Av de 13 felaktigt repeterade orden var det endast ett ord som mer än en 

deltagare repeterade inkorrekt. Ordet kanna repeterades inkorrekt av två av deltagarna 

(13 %). Båda deltagarna sa kamma istället för kanna. Ordet kanna finns i deltest B1, 

vilket innebär att det inte var inkluderat i den digitala enkäten och således inte har blivit 

skattat. En kvalitativ bedömning gjordes och ordet ansågs både vara ett vardagligt och 

konkret ord och behölls därför i testet.  

 

En bedömning av ordskattningsenkäten resulterade i att ordet xylofon uteslöts ur testet. 

Detta eftersom att xylofon var det ordet i enkäten som fick lägst skattning på familjaritet 

(6,1 av 7). Efter denna uteslutning har inget av de skattade orden i testet lägre 

genomsnitt än 6,5 av 7 på skattningen gällande familjaritet. Uteslutningen innebär inte 

någon betydande förändring av genomsnittet för samtliga skattade ord (ökningen gick 

från 6,937 till 6,943). Under pilottestningen uppmärksammades även att ordet etikett är 

tvetydigt och det togs därför bort ur testet för att inte riskera att förvirra patienten. Efter 

samtliga uteslutningar innehåller den slutgiltiga versionen av ordrepetitionstestet 296 

ord.  

 

I skattningsenkäten fick 69 av 122 ord (57 %) en skattning på 7 gällande familjaritet. De 

resterande orden skattades mellan 6,5 och 6,9 och de orden som fick lägst skattning 

visas i tabell 4. Gällande föreställbarhet så hade endast 15 ord av 122 en genomsnittlig 

skattning på 4,0 eller lägre, se tabell 5. Dessa 15 ord skattades dock högt gällande 

familjaritet och repeterades korrekt på den muntliga delen och behölls därför i testet.  
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Tabell 4  

 

De ord från ordrepetitionstestet som fick lägst skattning gällande familjaritet efter uteslutning av ordet 

xylofon. 

Ord Familjaritet 

Kylare 6,5 

Ättika 6,6 

Silhuett 6,7 

Mosaik 6,7 

Rullator 6,7 

Pepparrot 6,7 

Ledamot 6,7 

Missionär 6,7 

 

 

Tabell 5   

 
De ord från testet som fick lägst skattning gällande föreställbarhet samt dess skattningar gällande 

familjaritet. 

  
Ord Föreställbarhet Familjaritet 

Talesätt 1,7 6,9 

Mirakel 2,1 7,0 

Äventyr 2,1 7,0 

Episod 2,7 6,9 

Premiär 2,7 7,0 

Kalori 2,7 7,0 

Addition 2,9 7,0 

Koffein 3,0 6,9 

Paradis 3,1 6,9 

Maraton 3,3 6,9 

Piruett 3,6 6,9 

Helium 3,6 6,9 

Karate 3,7 6,9 

Oväder 3,9 6,9 

Industri 4,0 7,0 
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6. Diskussion 

Syftet med detta examensarbete var att besvara följande frågeställningar: hur kan 

DuLIPs ordrepetitionstest överföras till svenska och hur god är kvaliteten på orden i det 

svenska ordrepetitionstestet? För att besvara den första frågeställningen framställdes ett 

ordrepetitionstest med målet att utöka testsamlingen för intraoperativ språktestning i 

Uppsala. Ett ordrepetitionstest som är ämnat för vakenkirurgi har fram tills nu inte 

funnits i Sverige. Det är viktigt att ha en bred testsamling att tillgå under det 

vakenkirurgiska ingreppet eftersom det möjliggör en mer noggrann kartläggning och 

bedömning av språkliga förmågor och i förlängningen också bättre förutsättningar att 

undvika postoperativ afasi. Genom minimerad postoperativ funktionsnedsättning kan 

patientens livskvalitet i högre grad bibehållas. 

 

Ordrepetitionstestet som togs fram innehåller 296 ord och gjordes med inspiration från 

ordrepetitionstestet i DuLIP. DuLIP ansågs vara ett bra test att utgå från av flera 

anledningar. Dels är det ett standardiserat testbatteri som används kliniskt, dels är både 

nederländska och svenska germanska språk, vilket bedömdes vara en förenklande faktor 

vid anpassningen till svenska. Nederländerna och Sverige har dessutom relativt lika 

kulturer, vilket skapade goda chanser till att orden som fanns i DuLIP även kulturellt 

kunde passa in i det svenska ordrepetitionstestet.  

 

För att besvara den andra frågeställningen gjordes en pilottestning där 

ordrepetitionstestet utfördes på femton deltagare och en del av orden i testet 

utvärderades genom en enkät. Tanken med pilottestningen var dels att kontrollera 

ordens kvalitet, dels att visa hur en framtida validering skulle kunna gå till. 

 

 

6.1. Orden och testet 

I DuLIP finns en uppdelning mellan ord med kluster och ord med klusterfria stavelser, 

för att svårighetsgraden ska kunna varieras under testning. I DuLIP är orden med 

klusterfria stavelser fler än orden med kluster. Anledningen till detta var att 

upphovsmakarna bedömde ord med klusterfria stavelser som enklare att repetera (De 

Witte et al., 2015b). Vid skapandet av det svenska repetitionstestet eftersträvades ett så 

enkelt test som möjligt, så att eventuella felsvar lättare kan härledas till den elektriska 

stimuleringen av hjärnan, snarare än till att patienten gör fel på grund av att uppgifterna 

är svåra. Därför valdes ett annat upplägg än det i DuLIP, med helt klusterfria ord i 

kategori A1, istället för ord med bara klusterfria stavelser. Att uttala konsonantkluster är 

mer artikulatoriskt krävande än att uttala klusterfria ord. Därför bedömdes upplägget 

med helt klusterfria ord vara passande för det svenska testet. Det var dock utmanande 

att hitta trestaviga ord helt utan kluster, med lika hög föreställbarhet och familjaritet 

som ord med kluster. För att uppnå det önskade antalet ord utan konsonantkluster i 

kategori A1 behövde därför acceptansnivån gällande föreställbarhet och familjaritet 

sänkas något. Det finns dock inte några ord i testet som anses ha så låg grad av 

föreställbarhet och familjaritet att personer med goda kunskaper i svenska inte har dem i 

sitt ordförråd. En möjlighet för det svenska testet hade kunnat vara att ha tre kategorier, 

där orden delas in i ord med kluster, klusterfria stavelser och klusterfria ord. Den 

eventuella skillnaden mellan dessa nivåer skulle då kunna observeras genom fler felsvar 

i de svårare kategorierna. Om detta vore fallet skulle det gå att växla mellan fler 
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svårighetsgrader under testning än i nuläget. Vid eventuell framtida utveckling av det 

svenska ordrepetitionstestet skulle en sådan utveckling kunna övervägas.  

 

 

6.2. Pilottestningen 

6.2.1. Den digitala enkäten 

Den digitala enkäten som skapades för pilottestningen innehöll 122 ord från 

ordrepetitionstestet. I enkäten skulle orden skattas enligt familjaritet och föreställbarhet 

på en skala mellan 1–7. Dessa var två av de parametrar som upphovsmakarna till DuLIP 

använde för att bedöma vilka ord som skulle ingå i deras test. Dessa parametrar ansågs 

därför vara lämpliga att använda för att skatta orden i det svenska testet. Skalintervallet 

1-7 valdes för att det tidigare har använts inom forskning vid skattning av svenska ord 

gällande familjaritet och föreställbarhet (Blomberg & Öberg, 2015).  

 

Enkäten utgjordes av kategorierna A1 och A2 från testet, det vill säga trestaviga ord 

med och utan kluster. Eftersom kategori A1 befarades innehålla ord med något lägre 

familjaritet och föreställbarhet än testets övriga kategorier, bedömdes den ha störst 

behov av att skattas gällande dessa parametrar. Trestaviga ord anses i allmänhet vara 

lättare att uppfatta för patienten och logopeden i operationssalen och kommer därför 

troligen att vara de kategorier i testet som används mest. Det bedömdes således vara 

viktigt att undersöka kvaliteten på båda dessa kategorier och därför inkluderades även 

kategori A2 i enkäten. Anledningen till att orden från deltest B och C inte inkluderades i 

enkäten var att orden i dessa deltest uppskattades ha högre familjaritet än orden i deltest 

A. Enkäten hade dessutom tagit för lång tid att genomföra för deltagarna om testets 

samtliga ord hade varit med. De 122 orden som ingick i enkäten tog 40–50 minuter för 

varje deltagare att skatta och om testets samtliga ord hade ingått i enkäten hade 

skattningen troligtvis tagit närmare två timmar. Även om inte samtliga ord blev skattade 

bedöms testet hålla en god kvalitet. Dessutom görs en baslinjetestning före varje 

operation där eventuella ord som patienten inte känner till exkluderas. Eventuella 

felrepeteringar under operation bör därför med stor sannolikhet bero på den elektriska 

stimuleringen i hjärnan. 

 

Det hade varit önskvärt om testets samtliga ord hade kunnat skattas. En alternativ 

skattning hade förslagsvis kunnat innebära att några av deltagarna hade skattat orden i 

A1 och A2, några B1 och B2 och några C1 och C2. Om detta hade gjorts, hade alla ord i 

testet blivit skattade men det hade samtidigt inneburit mindre data för varje ord. Detta 

alternativa upplägg skulle dock kunna vara mer passande för en studie med fler 

deltagare. 

 

6.2.2. Deltagare i pilottestningen 

Som del i pilottestningen fick deltagarna ange kön, ålder och utbildningsnivå. Syftet 

med detta var att observera hur spridningen såg ut bland deltagarna för att få en 

uppfattning om hur heterogen gruppen var. Förhoppningen var att nå så stor spridning 

som möjligt för att resultaten inte skulle bero på att någon grupp var över- eller 

underrepresenterad i pilottestningen. När det gällde åldersspannen som var angivna i 

pilottestningen fanns inte åldersgrupperna 60–69 och 80+ representerade bland 

deltagarna. Resultatet i pilottestningen hade kunnat se annorlunda ut om samtliga 

åldersgrupper hade varit representerade. Detta kan ses som problematiskt eftersom 

personer i alla åldrar kan drabbas av lågmaligna gliom. Det är dock vanligare att 
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personer i arbetsför ålder drabbas av dessa tumörer och därför blir aktuella för ett 

vakenkirurgiskt ingrepp. Det innebär att kategorierna som fanns representerade i 

pilottestningen var de viktigaste att samla in data från, även om det hade varit önskvärt 

att ha samtliga kategorier representerade. När det gäller utbildningsnivåerna som angavs 

i pilottestningen fanns alla nivåer utom grundskolenivå representerade bland deltagarna. 

Den spridning som fanns inom ålder och utbildning ansågs ändå vara acceptabel, även 

om det gällande utbildning också hade varit önskvärt att samtliga kategorier hade varit 

representerade bland deltagarna.  

 

Repetitionstestet är skapat för att vuxna svensktalande personer enkelt ska kunna 

genomföra det. Pilottestningen visade i linje med detta att deltagarna tyckte att 

majoriteten av orden var mycket välbekanta och att de även kunde repetera dem utan 

problem. Vid vidare utvärdering av testet bör fler deltagare inkluderas och samtliga 

kategorier gällande utbildning och ålder finnas representerade. 

 

Deltagarna valdes genom bekvämlighetsurval, vilket har både för- och nackdelar. Det 

som var positivt med bekvämlighetsurval för detta arbete var att det skapade en smidig 

rekryteringsprocess och gjorde pilottestningen möjlig med tanke på de tidsramar som 

fanns. Det som var problematiskt med att deltagarna i pilottestningen handplockades var 

att urvalet inte blev randomiserat. Att deltagarna hade en personlig relation till 

testledarna kan också ses som problematiskt eftersom deltagarna är vana vid 

testledarnas sätt att prata. Det finns därför en risk att deltagarna hörde orden som skulle 

repeteras bättre än vad en patient skulle göra som blir testad av en logoped som den inte 

har någon personlig relation till. Detta skulle kunna innebära att deltagarna i 

provtestningen fick färre felrepeteringar än vad en patient skulle kunna få under 

verkliga förhållanden. Det finns därför en liten risk att vissa ord i testet inte håller så 

hög kvalitet som provtestningen antyder. Å andra sidan kan den personliga relationen 

också vara en fördel. Detta eftersom testledarna då kan ha haft lättare att uppfatta sina 

deltagare korrekt under provtestningen, vilket i sin tur kan ha minskat risken för att de 

skulle missa felaktigt repeterade ord.  

 

6.2.3. Inkludering och exkludering av ord till följd av pilottestningens muntliga del 

Den muntliga delen av pilottestningen resulterade i att tre av orden uteslöts ur testet. 

Anledningen till dessa uteslutningar var att det under pilottestningen noterades att orden 

uttalades med talspråklig förenkling av vissa deltagare. Eftersom det är svårt att förutse 

om varje patient kommer att uttala orden med eller utan talspråklig förenkling blir det 

därför problematiskt att ha med dessa ord i testet, även om en baslinjetestning har 

gjorts. Det är svårt att i testsammanhanget bedöma om en felaktig repetering görs på 

grund av DES eller om patienten uttalar ordet med en talspråklig förenkling. Ett annat 

ord som uttalades med talspråklig förenkling under pilottestningen var ordet choklad, 

som av ett fåtal deltagare uttalades som [chokla]. Ordet choklad uteslöts inte ur testet 

eftersom den talspråkliga förenklingen av ordet varken påverkar antalet stavelser i ordet 

eller ordets kluster och ordet faller fortfarande inom samma kategori även om det uttalas 

talspråkligt.  

 

Ordet kanna repeterades inkorrekt av två deltagare och var därmed det ord som blev 

felaktigt repeterat av flest deltagare under pilottestningen. Eftersom kanna är ett 

tvåstavigt ord var det inte med i enkäten. Det bedömdes dock av uppsatsförfattarna vara 

ett ord med tillräckligt hög familjaritet och föreställbarhet för att inte sänka testets 

kvalitet. Det kändes därför onödigt att ta bort ett ord till från testet, och i och med det 
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minska det totala antalet ord ytterligare. Ordet kanna behölls därför i testet. Om det 

istället hade handlat om ett ord som bedömts ha lägre föreställbarhet och familjaritet 

hade i så fall det ordet möjligtvis uteslutits.  

 

6.2.4. Inkludering och exkludering av ord till följd av skattningen 

Familjaritet var den parameter i enkäten som vägde tyngst vid bedömningen om ord 

skulle inkluderas eller exkluderas ur testet. Ordet xylofon uteslöts eftersom att det blev 

lägre skattat än de övriga orden gällande familjaritet (6,1 på den sjugradiga skalan). Ord 

som skattades lågt på föreställbarhet (15 ord av 122 hade en genomsnittlig skattning på 

4,0 eller lägre) behölls däremot i testet eftersom de fick hög skattning på familjaritet. 

Vid en eventuell kombination av felaktig repetering och låg skattning hade ett beslut om 

exkludering behövts fattas för dessa ord.  

 

 

6.3. Testets styrkor och svagheter samt kliniska implikationer 

Det finns styrkor och svagheter med ordrepetitionstestet som är viktiga att nämna. En 

svaghet som har uppdagats är att patientens förutsättningar att höra kan påverkas under 

testsituationen. En anledning till detta är att patienten ligger med örat mot 

operationsbordet eftersom det kan påverka hörseln. En annan anledning är att ljudnivån 

i operationssalen varierar, vilket stundtals kan vara ett störningsmoment för patient och 

logoped. Ytterligare en försvårande omständighet vid testningen är om patienten har 

hörselnedsättning, med tanke på att ordrepetitionstestet är helt beroende av patienten 

kan höra orden som ska repeteras. Dessa faktorer skulle kunna leda till problem med 

genomförandet av testet. Det är viktigt att logopeden som utför testningen är medveten 

om att hörseln kan påverkas under operationen. Detta är dock en svårighet som gäller 

för samtliga intraoperativa test där patienten får muntliga uppmaningar och information 

och gäller inte enbart för repetitionstestet. Någonting som skulle kunna underlätta dessa 

typer av problem skulle kunna vara att patient och logoped under testsituationen får ha 

hörlurar och mikrofon så förutsättningarna för att höra i operationssalen förbättras. 

 

Det finns omständigheter som kan komplicera testningen men som en noggrant 

genomförd baslinjetestning till viss del kan kompensera för. Testet är anpassat efter ett 

“rikssvenskt” sätt att tala gällande betoning och avstavning (hur ordens stavelser delas 

upp). Det är inte säkert att denna anpassning stämmer överens med alla Sveriges 

dialekter och om det på grund av detta skulle uppstå problem, behöver logopeden vara 

observant på dialektala skillnader. Vid operation av patienter med bristande kunskaper i 

svenska är det extra viktigt att, under baslinjetestningen, kontrollera vilka ord dessa 

patienter inte har i sitt ordförråd och exkludera dem inför den intraoperativa testningen. 

De ord i testet som bedöms ha högst familjaritet är de ord som ingår i deltest B och 

chansen bör därför vara större att patienter med bristande kunskaper i svenska har dessa 

ord i sitt ordförråd. Deltest B kan således tänkas vara det mest passande deltestet för 

denna patientgrupp. 

 

En styrka med det svenska repetitionstestet är att det troligtvis är mindre ansträngande 

för patienten att genomföra än vissa andra språkliga test. Detta kan vara en fördel med 

tanke på att operationen är krävande och att det är vanligt att patienten periodvis blir 

trött. Denna hypotes bygger på att patienten inte själv behöver plocka fram målordet vid 

ordrepetition jämfört med vid exempelvis objektsbenämning. Dessutom behöver 

patienten inte heller använda synen vid ordrepetition till skillnad från vid andra 
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språkliga test. Detta innebär att ordrepetitionstestet är ett av få test som går att 

genomföra under vakenkirurgi på personer som har grav synnedsättning eller är blinda. 

Kliniskt beprövad erfarenhet talar för att ett ordrepetitionstest av dessa anledningar kan 

vara mindre krävande för patienten än andra typer av språktest. Under detta 

examensarbete har det dock inte funnits någon forskning att tillgå som grundligt 

undersöker detta.  

 

 

6.4. Vidare forskning 

Det vore önskvärt att ytterligare stärka testets kvalitet i framtiden. Ett sätt att göra detta 

kan vara genom att utöver parametrarna familjaritet och föreställbarhet, även skatta 

ålder för tillägnande av orden i testet. Detta skulle ge en bild av vilka ord som 

deltagarna lärde sig vid tidig ålder och därmed troligtvis har mer befästa i minnet än ord 

som de lärde sig sent. Ålder för tillägnande är också information som upphovsmakarna 

till DuLIP tog hänsyn till vid skapandet av deras ordrepetitionstest, vilket observerades 

vid granskningen av materialet från det nederländska repetitionstestet. Föreställbarhet 

och familjaritet har dessutom skattats tillsammans med inlärningsålder i annan 

forskning. Att skatta ord enligt fler parametrar än föreställbarhet och familjaritet ger 

ytterligare information om orden och dess kvalitet (Blomberg & Öberg, 2015). 

 

Vid en framtida normering bör fördelning av antalet deltagare i olika åldersgrupper 

beaktas så att de procentuellt överensstämmer med antalet insjuknande i lågmaligna 

gliom vid olika åldrar, vilket även görs i DuLIP. Denna fördelning är svår att genomföra 

med ett litet urval men är eftersträvansvärd vid en framtida normering med större urval. 

Ytterligare en viktig faktor kan vara att se till att alla nivåer av utbildning finns 

representerade hos deltagarna i normeringen. Detta eftersom att det då är möjligt att se 

eventuella samband mellan skattningar och utbildningsnivå.  

 

Det är också bra att testa ordrepetition i kombination med test för andra språkliga 

förmågor. I en studie av Sierpowska et al. (2016), tas det upp att test för 

nonordsrepetition tillsammans med ordrepetition kan bidra till en mer heltäckande 

testning. Det upptäcktes i studien att fler patienter gjorde felrepeteringar på nonord än 

på riktiga ord, vilket indikerar att ett nonordsrepetitionstest skulle kunna vara ett mer 

sensitivt test. Nonordsrepetition är mer krävande för patienten än ordrepetition och kan 

därför vara svårare att använda om patienten är trött under ingreppet. Processerna i 

hjärnan vid nonordsrepetition och ordrepetition ser olika ut eftersom det vid 

nonordsrepetition inte finns någon semantisk koppling (Hanley et al., 2002). Vid 

genomförandet av ordrepetitionstestet är det därför viktigt att se till att patienten har 

samtliga ord i sitt ordförråd för att inte riskera att ordrepetitionen blir till 

nonordsrepetition. Denna information ska inhämtas av logoped vid baslinjetestningen 

före operation och om det finns ord som patienten inte klarar vid denna testning så bör 

de plockas bort. Det kan dock vara värdefullt att i framtiden skapa ett 

nonordsrepetitionstest eftersom det ytterligare skulle komplettera testsamlingen för 

vakenkirurgi och leda till att det i större utsträckning går att variera testningen under 

operation. 
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6.5. Slutsats 

Det svenska ordrepetitionstestet som framställts under detta examensarbete har tagits 

fram för att användas på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Testet kommer inom en snar 

framtid att testas under verkliga förhållanden, och sedan börja användas kliniskt. I 

framtiden kan testet eventuellt komma att justeras gällande utformning och val av ord 

eftersom forskningen om språk och neurologi ständigt är i utveckling. Att ha ett svenskt 

repetitionstest att tillgå vid vakenoperation är av stor betydelse för patienter med 

lågmaligna gliom. Språktestningen kan då göras på ett noggrannare sätt och elokventa 

områden kan lättare lokaliseras och bevaras, vilket kommer att höja livskvaliteten för 

denna patientgrupp.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Ordrepetitionstest 

Bilaga 2. Exempel från ordskattningsenkäten  
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Bilaga 1. Ordrepetitionstestet 

NAMN: .............................. FÖDELSEDATUM: ...... / ...... / .. .... 
 
Ordrepetition 
A. Trestaviga ord med alternerande betoning (fetstilt = betonad stavelse)  
      (A1 utan konsonantkluster, A2 med konsonantkluster) 
B. Tvåstaviga ord  
     (B1 utan konsonantkluster, B2 med konsonantkluster) 
C. Trestaviga ord med fonologiska likheter  
     (C1 utan konsonantkluster, C2 med konsonantkluster) 
 
Poängsystem: 
0 = Inkorrekt svar/uteblivet svar 
1 = Korrekt svar utan hjälp, inom fyra sekunder 
 
Orden ska repeteras omedelbart. Friska personer kan normalt sätt göra detta inom fyra 
sekunder. Därför är det inte nödvändigt med tidtagning. 
 
A.1. Trestaviga ord med alternerande betoning utan konsonantkluster  
“Kan du repetera ordet “Karusell”?”  
Lägg extra kraft på den betonade delen av ordet (se fetstilt) medan du läser. Du säger 
ordet och testdeltagaren repeterar efter dig. Det första ordet (0) är en övningsuppgift 

och ger inga poäng.   
 

 MÅLORD PRE INTRA POST 1 POST 2 

0 Karusell     

1 Apotek     

2 Rullator     

3 Batteri     

4 Musiker     

5 Potatis     

6 Jupiter     

7 Toalett      

8 Bageri     

9 Karate     

10 Lärare     

11 Satellit     

12 Marsipan     

13 Domare     

14 Gorilla     

15 Megafon     

16 Ättika     

17 Garderob     

18 Ryttare     

19 Filosof     

20 Ekonom      

21 Folie     

22 Vitamin     

23 Ekorre     



 

 

27 
 

24 Persienn     

25 Bagare     

26 Keramik     

27 Babian     

28 Källare     

29 Addition     

30 Oväder     

31 Limousine     

32 Maraton     

33 Paradis     

34 Målare     

35 Piruett     

36 Marinad     

37 Talare      

38 Episod     

39 Abborre     

40 Magiker     

41 Silhuett     

42 Pepparrot     

43 Kylare     

44 Talesätt     

45 Vinäger     

46 Galleri     

47 Persika     

48 Lamadjur     

49 Mosaik     

50 Lucia     

51 Riddare     

52 Nagellack     

53 Kikare     

54 Sabotör     

55 Lotteri     

56 Museum     

57 Domino     

58 Ledamot     

59 Majonnäs     

60 Helium     

61 Kateder     

62 Missionär     

63 Pelikan     

64 Jägare     

65 Koffein     

66 Sångare     

67 Mirakel     

68 Polisong     

69 Människa     

70 Kalori     

 SUMMA     
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A.2. Trestaviga ord med alternerande betoning med konsonantkluster 
“Kan du repetera ordet “Apelsin”?” 
Lägg extra kraft på den betonade delen av ordet (se fetstilt) medan du läser. Du 
säger ordet och testdeltagaren repeterar efter dig. Det första ordet (0) är en 
övningsuppgift och ger inga poäng. 
 
 MÅLORD PRE INTRA POST 1 POST 2 

0 Apelsin     

1 Konduktör     

2 Ljusstake     

3 Vattenpöl     

4 Mäklare     

5 Festival     

6 Köttfärssås     

7 Tändsticka     

8 Uniform     

9 Läktare     

10 Champinjon     

11 Konfetti     

12 Gardinstång      

13 Broccoli     

14 Armbåge     

15 Klarinett     

16 Skruvmejsel     

17 Industri     

18 Örhänge     

19 Paprika     

20 Frimärke     

21 Aprikos     

22 Flamingo     

23 Lexikon     

24 Havregryn      

25 Säljare     

26 Osthyvel     

27 Spagetti     

28 Frigolit     

29 Diamant     

30 Skafferi      

31 Glödlampa     

32 Äventyr     

33 Orkester     

34 Dansare     

35 Bankomat     

36 Pekfinger     

37 Bokhylla     

38 Saxofon     

39 Väktare     

40 Strykbräda     
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41 Premiär     

42 Diskmedel     

43 Blomkruka     

44 Mästare     

45 Horisont     

46 Dragkedja     

47 Mikrofon     

 SUMMA     
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B.1. Tvåstaviga ord utan konsonantkluster 
“Kan du repetera ordet “Gaffel”?”  
Du säger ordet och testdeltagaren repeterar efter dig. Det första ordet (0) är en 
övningsuppgift och ger inga poäng. 
 

 MÅLORD PRE INTRA POST 1 POST 2 

0 Gaffel     

1 Musik     

2 Vatten     

3 Dator     

4 Kamel     

5 Honung     

6 Gädda     

7 Komet      

8 Loppa     

9 Socker     

10 Pupill     

11 Saga     

12 Morot     

13 Bukett     

14 Filé     

15 Bäver     

16 Mobil     

17 Sallad     

18 Papper     

19 Hotell     

20 Tiger     

21 Kalas     

22 Byrå     

23 Kaffe     

24 Russin     

25 Kabel     

26 Gitarr     

27 Tapet     

28 Bomull     

29 Affär     

30 Kanin     

31 Pirat     

32 Metall     

33 Lejon      

34 Täcke     

35 Låda     

36 Juvel     

37 Höna     

38 Nyckel     

39 Raket     

40 Påse     

41 Gardin      
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42 Soppa     

43 Vokal      

44 Peppar     

45 Gata     

46 Pinne      

47 Mässing     

48 Lada     

49 Hare     

50 Paket     

51 Böna     

52 Nummer     

53 Tomat     

54 Kakel     

55 Möte     

56 Såpa     

57 Läger     

58 Maräng     

59 Kanna     

60 Laser     

61 Kanel     

62 Matta     

63 Oliv     

64 Lera     

65 Kokos     

66 Lager     

67 Kiwi     

68 Modell     

69 Päron     

70 Ruta     

71 Foto     

72 Sirap     

73 Fågel     

74 Cello     

73 Myra     

74 Hallon     

75 Soffa     

76 Nagel     

77 Banan     

78 Chili     

79 Hylla     

80 Giraff     

81 Godis     

82 Racket     

83 Hummer     

84 Moped     

85 Apa     

86 Melon     

87 Tegel     
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88 Råtta     

89 Kartong     

90 Lava     

91 Räka     

 SUMMA     
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B.2. Tvåstaviga ord med konsonantkluster 

“Kan du repetera ordet “Tulpan”?”  
Du säger ordet och testdeltagaren repeterar efter dig. Det första ordet (0) är en 
övningsuppgift och ger inga poäng. 
 MÅLORD PRE INTRA POST 1 POST 2 

0 Tulpan     

1 Choklad     

2 Bensin     

3 Ödla     

4 Fontän     

5 Mullvad     

6 Kotlett     

7 Stuga     

8 Bröllop     

9 Kontor     

10 Silke     

11 Groda     

12 Stafett     

13 Pingvin      

14 Gurka      

15 Kastanj     

16 Present     

17 Reklam     

18 Stövel     

19 Blomma     

20 Fönster     

21 Linjal     

22 Borste     

23 Tröskel     

24 Biljett     

25 Mandel      

26 Altan     

27 Strumpa     

28 Fåtölj     

29 Skata     

30 Mönster      

31 Trumma     

32 Staket     

33 Tavla     

34 Hamster     

35 Byggnad     

36 Kyckling     

37 Bastu     

38 Frisör     

39 Skola     

40 Grävling     

41 Spade     

 SUMMA     
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C.1. Trestaviga ord med fonologiska likheter utan konsonantkluster 
“Kan du repetera ordet “Telefon”?”  
Lägg extra kraft på den betonade delen av ordet (se fetstilt) medan du läser. Du 
säger ordet och testdeltagaren repeterar efter dig. Det första ordet (0) är en 
övningsuppgift och ger inga poäng. 
 
 MÅLORD PRE INTRA POST 1 POST 2 

0 Telefon     

1 Karamell     

2 Piraya     

3 Makaron     

4 Ananas     

5 Tuggummi     

6 Parasoll     

7 Apparat     

8 Påfågel     

9 Resenär     

10 Omelett     

11 Monopol     

12 Hammare     

13 Mazarin     

14 Karavan     

15 Eremit     

16 Falafel     

17 Kabaré     

18 Mejeri     

19 Bagatell     

20 Kammare     

21 Parasit     

22 Koloni     

23 Necessär     

24 Ekollon     

25 Juridik     

26 Katalog     

27 Maracas      

28 Politik     

 SUMMA     
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C.2. Trestaviga ord med fonologiska likheter med konsonantkluster 
“Kan du repetera ordet “Paraply”?”  
Lägg extra kraft på den betonade delen av ordet (se fetstilt) medan du läser. Du 
säger ordet och testdeltagaren repeterar efter dig. Det första ordet (0) är en 
övningsuppgift och ger inga poäng. 
 

 MÅLORD PRE INTRA POST 1 POST 2 

0 Paraply     

1 Elefant     

2 Kalender     

3 Mikroskop     

4 Alfabet     

5 Stekpanna     

6 Krokodil     

7 Minister     

8 Gräsmatta     

9 Kantarell     

10 Internet     

11 Element     

12 Ankare     

13 Semester     

 SUMMA     
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Bilaga 2. Exempel från ordskattningsenkäten  

 

 

 

 

 

 

 

 


