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SAMMANFATTNING 

Lågmaligna gliom infiltrerar ofta successivt hjärnområden som ansvarar för bl.a. språkförmåga 

och motorik och vid kirurgi riskerar dessa områden att skadas. Patienter med lågmaligna gliom 

bör därför opereras i vaket tillstånd, samtidigt som de utför testuppgifter som bedömer de 

funktioner som förknippas med områdena. För att kunna användas intraoperativt bör 

testuppgifterna ha en lämplig och jämn svårighetsgrad. Det är också viktigt att testet som 

används bedömer den förmåga som avses, och därför behövs ett stort utbud av intraoperativa 

språktester. På Akademiska sjukhuset i Uppsala efterfrågas ett högläsningstest som bedömer 

läsförståelse och semantisk bearbetning, vilket i nuläget inte finns på svenska. Syftet med denna 

uppsats var att framställa en motsvarighet till det semantiska meningskompletteringstestet med 

sluten kontext i det holländska testbatteriet DuLIP, vilket bedömer dessa förmågor. Tjugofyra 

av de 25 uppgifterna från DuLIP översattes och anpassades till svenska och sedan genomfördes 

en pilottestning för att undersöka det framtagna testets kvalité. På grund av att testet inte 

uppnådde författarnas kriterier gjordes en omarbetning av uppgifterna, och dessutom skapades 

11 nya uppgifter. Slutligen genomfördes ytterligare en pilottestning, vilket resulterade i ett 

intraoperativt språktest med 26 uppgifter, som bedömer förmåga av högläsning och semantisk 

meningskomplettering.  

 

Nyckelord: lågmaligna gliom, intraoperativt språktest, högläsning, semantisk 

meningskomplettering, DuLIP 
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ABSTRACT 

Low-grade gliomas tend to gradually infiltrate brain areas essential for functions such as speech 

and language, and during surgery these areas risk being damaged. Thus, patients with low-grade 

gliomas should undergo awake surgery while performing tasks that evaluate the language 

functions associated with these areas. In order to be suitable for intraoperative use, the language 

tasks must have an appropriate and even level of difficulty. Furthermore, it is important that the 

test examines the abilities intended, and therefore a wide range of intraoperative language taks 

is required. At The Uppsala University Hospital there is a current demand for a reading test that 

evaluates reading comprehension and semantic processing. The aim of this essay was to 

produce a Swedish equivalent to the semantic sentence completion test with closed context 

from the Dutch test battery DuLIP, which examines these abilites. Twenty four out of the 25 

tasks from DuLIP were translated and adapted to Swedish, followed by a pilot trial to assess 

the quality of the produced test. As a result of the test not meeting the criteria set by the authors 

a revision of the tasks was made, and 11 additional tasks were created. Ultimately, a second 

pilot trial was conducted resulting in an intraoperative language test consisting of 26 tasks, that 

examines reading and semantic sentence completion ability.  

  

Keywords: Low-grade glioma, intraoperative language test, reading, semantic sentence 

completion, DuLIP 
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1. Ordlista 

Age of aquisition (AoA): den typiska 

inlärningsåldern för ett ord. 

Anomi: svårighet att finna ett visst ord, t.ex. 

vid benämning. 

Apraxi: störning av förmågan till 

viljemässiga rörelser, t.ex. artikulation. 

Alexi: förvärvad störning av läsförmågan. 

Direkt elektrisk stimulering 

(DES): funktionell intraoperativ metod för 

kartläggning av elokventa områden i 

hjärnan.   

Dysartri: neurologisk talstörning som 

påverkar förmågan att artikulera. 

Elicitera: att framkalla en respons. 

Elokventa områden: Områden i hjärnan 

som ansvarar för viktiga funktioner, t.ex. 

språkförmåga och motorik. 

Familjaritet: hur välbekant ett ord är för 

människor i allmänhet.  

Fonologisk parafasi: felsägning i form av 

utbytt språkljud (t.ex. patt istället för katt). 

Föreställbarhet: Hur lätt ett ord är att 

föreställa sig via något av våra sinnen (syn, 

hörsel, lukt, känsel etc). 

Intraoperativ: under operation. 

Kortikal: företeelse som har att göra med 

hjärnbarken 

Perseverationer: ofrivillig upprepning av 

talhandling, t.ex. ord eller språkljud. 

Plasticitet: hjärnans förmåga att 

omorganisera neurala nätverk och skapa 

nya kopplingar inom och mellan dem. 

Postoperativ: Efter operation. 

Preoperativ: Före operation. 

Tumörresektion: borttagande av, eller 

delar av, en tumör.  

Semantisk parafasi: felsägning där 

målordet byts ut mot ett ord med annan 

betydelse (t.ex. bord istället för stol).  

Speech arrest: total avsaknad av verbal 

respons utan påverkad ansiktsmotorik.  

Subkortikal: företeelse som har att göra 

med områden under hjärnbarken. 

 

Förkortningar 

 

AF: Fasciculus arcuatus 

AoA: Age of acquisition 

DES: direkt elektrisk stimulering 

DuLIP: Dutch Linguistic Intraoperative 

Protocol 

FAT: Frontal aslant tract 

fMRI: functional Magnetic Resonance 

Imaging 

HGG: Högmaligna gliom 

IFOF: Inferiora frontooccipitala fasciculus 

ILF: Inferiora longitudinella fasciculus  

LGG: lågmaligna gliom 

SLF: Superior longitudinal fasciculus  

SMA: Supplementära motorarean 
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SVO: subjekt-verb-objekt 

UF: Uncinate fasciculus 

VOF: Vertical occipital fasciculus
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2. Bakgrund 

 

2.1. Hjärntumörer 

Varje år drabbas ungefär 1300 människor i Sverige av en primär hjärntumör (Nationellt 

vårdprogram, 2017). Termen hjärntumör avser olika typer av tumörformer som uppstår 

från celler antingen i hjärnan, i vilket fall de kallas primära tumörer, eller sekundära 

tumörer som uppkommit i en annan del av kroppen och sedan spridits till hjärnan. Primära 

hjärntumörer innefattar ett antal tumörtyper som klassificeras utifrån olika egenskaper, 

bland annat storlek och molekylär uppbyggnad. Detta klassificeringssystem för tumörer 

är skapat av World Health Organization (WHO), och är idag vedertaget globalt (Chang 

et al., 2008; Louis et al., 2016) I detta klassificeringssystem är tumörerna graderade från 

I till IV utifrån malignitet (Louise et al., 2007). Malignitetsgraden uppskattas genom att 

läkare försöker förutse tumörens tillväxtförlopp och aggressivitet (Nationellt 

vårdprogram, 2017). I klinisk verksamhet är malignitetsgraden en väsentlig faktor för att 

bestämma typ av behandling (Louise et al., 2007). 

 

2.1.1. Lågmaligna gliom 

Hjärntumörer brukar uppkomma hos celler som ofta förnyar sig, och ett exempel på 

sådana celler är gliacellerna i hjärnans stödjevävnad (Chang et al., 2008). Hos gliacellerna 

uppkommer den vanligaste typen av hjärntumör som kallas gliom, och som utgör ungefär 

hälften av alla hjärntumörer hos vuxna idag. Gliom av grad II kallas lågmaligna gliom 

(eng. low-grade glioma, LGG), och de snabbare växande gliomen av grad III och IV 

kallas högmaligna gliom (eng. high-grade glioma, HGG). Gliom av grad I är lågmaligna 

men förekommer sällan hos vuxna (Louis et al., 2016). Därför refererar benämningen 

LGG allra oftast till gliom av grad II (van den Bent et al., 2011). Av de gliom som 

diagnosticeras idag är mer än hälften högmaligna (Yamanaka, 2012).  

 

LGG är i grunden diffust växande tumörer som infiltrerar både kortikala och subkortikala 

strukturer (Duffau, 2008). De växer långsamt men kontinuerligt, och utan behandling 

genomgår de med tiden en oundviklig malignifiering (Ricard et al., 2007). Ibland kan de 

avta i tillväxt under lång tid utan behandling, till skillnad från HGG som alltid växer 

snabbt (Louis et al., 2016). Gemensamt för LGG är att de ofta är lokaliserade i elokventa 
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områden i hjärnan; d.v.s. områden som ansvarar för t.ex. språkliga och motoriska 

förmågor. Detta innebär att ett avlägsnande av tumören är riskfyllt, eftersom dessa 

områden kan komma att skadas (Duffau & Capelle, 2004). 

 

2.1.1.1 Incidens 

Gliom utgör ungefär åttio procent av alla primära hjärntumörer. Av de LGG som 

diagnostiseras hos vuxna idag är de flesta av grad II. Medelåldern för personer som 

diagnosticeras med LGG är omkring 40 år, vilket är betydligt lägre än för övriga typer av 

hjärntumörer (Claus & Black, 2006). 

 

2.1.1.2 Symptom 

Det vanligaste symptomet vid LGG är epilepsianfall (Pallud, 2014), och det är oftast detta 

symptom som leder till att patienten söker vård (M. Andersson, personlig 

kommunikation, 1 mars 2017). Om tumören infiltrerar elokventa områden kan funktionen 

i dessa områden påverkas, och symptom som t.ex. nedsättning av språk och motorik kan 

förekomma (Duffau et al., 2008). Det är ovanligt att symptomfria LGG diagnosticeras, 

och när de gör det upptäcks de ofta av en slump. Vid utebliven behandling tenderar de 

inledningsvis symptomfria tumörerna att med tiden ge symptom (Pallud et al., 2010). 

 

2.1.1.3 Prognos 

Idag existerar ingen botande behandling av LGG, och trots aggressiv terapi dör de flesta 

patienter av tumören eller dess behandling (Nationellt vårdprogram, 2017). 

Medianöverlevnaden vid denna sjukdom har uppskattats vara mellan 5-10 år (Yamanaka, 

2012). Förbättrade rutiner kring behandlingstekniker, huvudsakligen kirurgi, tros ha 

bidragit till att den generella överlevnaden på senare år ökat (Nationellt vårdprogram; 

Jakola et al., 2012).  LGG som upptäcks i ett symptomfritt stadium har en bättre prognos 

(Pallud et al., 2010). 

 

2.1.1.4 Behandling 

Även om det inte finns någon botande behandling för LGG är de behandlingar som finns 

tillgängliga mycket betydelsefulla för överlevnad och livskvalitet (Pouratian & Schiff, 

2010; Duffau et al., 2005). I Sverige är den primära behandlingen kirurgisk resektion, 

vilket innebär att tumören avlägsnas kirurgiskt (Nationellt vårdprogram, 2017).  Det har 

länge pågått en debatt om huruvida patienter med LGG bör genomgå kirurgisk behandling 
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(Jakola et al., 2012). Många forskare har tidigare menat att dessa behandlingar kan göra 

mer skada än nytta hos patienterna, och att läkare därför bör avvakta med operation tills 

symptomen blir mer uttalade (Varona, 2011). En fördel med tidig kirurgisk intervention 

är dock att tumören då är mindre, vilket innebär en mindre risk för ytterligare 

malignifiering och förvärrad epilepsi (Smith et al., 2008). Resektionens omfattning har 

också visat sig vara en självständig prediktor för mängden epileptiska anfall sex månader 

efter behandling. Detta innebär att en maximal resektion inte bara ger en bättre 

överlevnadsprognos, utan även påverkar prognosen för epileptiska anfall för patienter 

med LGG. Detta förespråkar således en tidig kirurgisk intervention och maximal 

kirurgisk resektion (Pallud et al., 2014; Jakola et al., 2017).  

 

I en studie från 2017 jämfördes den generella överlevnaden hos 153 patienter med LGG 

från två sjukhus i Norge, där det första förespråkade biopsi och expektans medan det 

andra förespråkade tidig kirurgisk resektion. Patienterna hade genomgått behandling 

2001-2009, och följdes upp i denna studie. Forskarna upptäckte att medianöverlevnaden 

från sjukhuset som förespråkade biopsi var 5,8 år medan överlevnaden från det sjukhuset 

som förespråkade resektion var 14,4 år. Det var också vanligare att tumörerna i ett senare 

stadium malignifierades ytterligare i de fall patienten till en början endast genomgick 

biopsi och tumören inte behandlades. Detta försvårade i sin tur en senare resektion (Jakola 

et al., 2017). 

   

Att operera patienterna i vaket tillstånd, med direkt elektrisk stimulering (DES) och 

kartläggning av elokventa områden, tillåter en mer aggressiv resektion samtidigt som 

risken att orsaka stora postoperativa funktionsnedsättningar minskar (Pallud et al., 2014).  

 

2.2. Vakenkirurgi av lågmaligna gliom och DES 

Vid resektion av LGG är det viktigt att upptäcka och sedan bevara elokventa områden 

eftersom de är avgörande för viktiga förmågor som t.ex. språk (Duffau et al., 2008). Den 

kirurgiska tekniken har förbättrats med hjälp av bl.a. funktionella kartläggningsmetoder 

(Duffau, 2006b). Preoperativt används funktionell magnetresonanstomografi (functional 

Magnetic Resonance Imaging, fMRI) för att kartlägga vilka områden som aktiveras vid 

testning av olika förmågor. Denna teknik underlättar avgränsningen av området som ska 

opereras (Rutten et al., 2002). Det går dock med fMRI inte att skilja på om ett område är 
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avgörande för en förmåga, eller om det samarbetar med andra funktionella strukturer som 

kan kompensera vid eventuell skada i området. Det innebär att kartläggning med endast 

fMRI inte är en säker metod för att identifiera elokventa områden (Duffau et al., 2005). 

Vid intraoperativ kartläggning i samband med tumörresektion används därför DES av 

kortikala och subkortikala strukturer, vilket ger en pålitligare bild av vilka områden som 

bör bevaras (Ojemann et al., 1989; Duffau et al., 2005). 

 

Inledningsvis sövs patienten så att skallbenet kan öppnas ovanför området där tumören 

befinner sig. Därefter väcks patienten, och kortikal kartläggning inleds innan resektionen 

påbörjas (Bello et al., 2007; Duffau et al., 2005). Områden på ca en kvadratcentimeter 

stimuleras i lokalbedövning med hjälp av en elektrod. Detta orsakar ett kortvarigt 

funktionsbortfall i det stimulerade området (Kayama, 2012). Samtidigt utför patienten 

test som bedömer kognitiva och språkliga förmågor. Om patienten inte klarar en 

testuppgift som tidigare klarats, är detta en indikation på att området som stimulerats är 

elokvent (De Witte et al., 2015). Om tre stimuleringar utlöser minst två felaktiga 

responser vid språktestning bör området räknas som språkrelaterat (Duffau et al., 2005). 

Studier har visat att kartläggning med DES påverkar resektionens omfattning, 

funktionella konsekvenser och kvaliteten av tumörresektionen (De Witte et al., 2015; 

Duffau et al., 2005; Jakola et al., 2017). 

 

Målet med vakenkirurgi är således att utföra en så omfattande resektion av tumören som 

möjligt med minsta möjliga risk för postoperativa funktionella besvär, som till exempel 

försämring av språkförmågan (De Witte & Mariën, 2013; Duffau, 2006b). Den ökade 

omfattningen av tumörresektionen förbättrar i sin tur överlevnadsprognosen hos patienten 

(Duffau et al., 2005). 

 

2.3. Hjärnans plasticitet 

Plasticitet kan definieras som hjärnans förmåga att omorganisera neurala nätverk och 

skapa nya kopplingar inom och mellan dem. När ett område i hjärnan skadas och en 

funktionsnedsättning uppstår, kan denna förmåga tillåta intilliggande områden att 

kompensera för den förlorade funktionen i det skadade området. Det är denna mekanism 

som möjliggör återhämtning efter en hjärnskada (Duffau, 2006a). Flera studier har visat 

att det sker en väsentligt större återhämtning efter långsamväxande skador än efter akuta 
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skador, som t.ex. vid en stroke (Bütefisch, 2004; Rijntjes & Weiller, 2002; Rossini et al., 

2003). Två metaanalyser som jämförde funktionsnivån hos människor som blivit 

behandlade för LGG och människor som fått en stroke, visade att 93 % av patienterna 

med LGG inom ett år kunde återvända till arbetet (Duffau et al., 2003), medan endast 30 

% av strokepatienterna kunde klara sina arbetsuppgifter som tidigare (Varona, 2011). De 

flesta patienter med LGG visar få eller inga funktionella symptom, även när tumören 

infiltrerat elokventa områden (Walker & Kaye, 2003). Detta kan förklaras av LGGs 

långsamväxande karaktär, som ger hjärnan möjlighet att hinna anpassa sig (Desmurget et 

al., 2006). På grund av begränsad plasticitet under kortex ger subkortikala skador mer 

permanenta neurologiska funktionsnedsättningar än kortikala skador. DES och 

språktestning bör därför genomföras kontinuerligt under hela tumörresektionen, och inte 

bara i den inledande fasen där kortex kartläggs (Duffau 2006b). 

 

2.4. Språkbanor 

Förr trodde många forskare att språkfunktion var lokaliserad i specifika områden i 

hjärnan, och att denna organisation såg likadan ut hos alla människor (Chang et al., 2014). 

Ojemann, 1979, visade dock att strukturer avgörande för språkbearbetning inte enbart var 

begränsade till de traditionella språkområdena, utan att det handlade om ett omfattande 

system som involverade subkortikala områden (Middlebrooks et al., 2017). Idag vet vi att 

språkförmåga utgörs av ett utbrett cerebralt nätverk som innefattar specialiserade 

kortikala områden och deras associerade subkortikala banor (Chang et al., 2014; Vassal 

et al., 2013). Dessa språkbanor är viktiga för förmågor som att tolka språkbetydelse 

(semantik), förstå hur ord kombineras till satser (syntax), kunna bearbeta och tolka 

språkljud (fonologi), samt för läsförmåga och talproduktion (Middlebrooks et al., 2017; 

Nettelbladt & Salameh, 2007). 

 

2.4.1. The Dual Stream Model of Language 

En populär modell av språkbanor är The Dual Stream Model of Language, där banorna 

är indelade utifrån vilka förmågor de är involverade i, samt om de följer en dorsal eller 

ventral bana. Forskarna som framtagit modellen menar att den dorsala banan är inblandad 

i fonologisk bearbetning, medan den ventrala banan är mer involverad i semantisk och 

syntaktisk bearbetning. Utöver det finns flera språkbanor som är involverade i bl.a. 

talproduktion och läsförmåga (Chang et al., 2014; Hickok & Poeppel, 2004).  
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Den ventrala banan består av två olika rutter, varav en är direkt och en är indirekt 

(Middlebrooks et al., 2017). Den direkta rutten utgörs av språkbanan Inferior fronto-

occipital fasciculus (IFOF), som går från prefrontala cortex genom temporalloben och 

slutar i occipitalloben (Duffau et al., 2008).  IFOF spelar en viktig roll i bl.a. semantisk 

bearbetning, läsning, skrivning och talproduktion. DES längs IFOF kan utlösa bl.a. 

semantiska parafasier, d.v.s. felsägningar där målordet byts ut mot ett ord med annan 

betydelse (Middlebrooks et al., 2017). Duffau et al. rapporterade i en studie från 2013 att 

stimulering av IFOF vid icke-verbal semantisk testning i 90 % av fallen orsakade 

förståelsestörningar, vilket tyder på att denna språkbana är kritisk för semantisk förmåga 

(Duffau et al., 2013). Den indirekta rutten består av språkbanorna Inferior longitudinal 

fasciculus (ILF) och Uncinate fasciculus (UF) (Middlebrooks et al., 2017). ILF går från 

dorsolaterala occipitalkortex till den främre delen av temporalloben. Det är inte helt 

klarlagt vilken betydelse ILF har för språkförmågan, men olika studier har kopplat banan 

till bl.a. semantisk bearbetning samt läsförmåga, eftersom alexi uppstått efter skador i 

banan (Middlebrooks et al., 2017). UF börjar där ILF slutar, i den främre delen av 

temporalloben, och sträcker sig in i frontalloben. Denna språkbana tros vara inblandad i 

semantik, men har under intraoperativ språktestning inte gett sådana symptom (Duffau et 

al., 2009). Resektion av UF har dock visat sig leda till svårigheter med benämning av 

kända ansikten och objekt (Papagno et al., 2014). Avsaknad av symptom vid testning kan 

bero på att testuppgifterna som använts vid kartläggning av banan inte varit lämpliga. 

Studier har visat att IFOF verkar kunna kompensera för skador i ILF och UF. Stöd för 

motsatsen har inte kunnat påvisas, vilket lett till att IFOF anses vara den essentiella 

komponenten i den ventrala banan (Middlebrooks et al., 2017).  

 

Den dorsala banan består av språkbanorna Arcuate fasciculus (AF) och Superior 

longitudinal fasciculus (SLF), som båda är viktiga för fonologisk bearbetning (Chang et 

al., 2014). AF går från laterala frontalcortex till dorsolaterala och temporala cortex via 

insula (Duffau et al., 2008). DES i AF ger symptom som är klassiska vid konduktionsafasi 

såsom fonologiska parafasier, d.v.s. felsägningar där språkljud byts ut, och nedsatt 

repetitionsförmåga. (Duffau, 2006b). SLF sträcker sig hela vägen från frontalloben 

genom temporala och parietala områden och vidare till occipitalloben (Wang et al., 2016). 
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Även i denna språkbana kan DES utlösa fonologiska parafasier (Chang et al., 2014). En 

illustration av språkbanorna i den ventrala och den dorsala banan visas i figur 1. 

 

Utöver de ventrala och dorsala banorna finns även banor som är kopplade till läsförmåga 

och talproduktion. Vertical occipital fasciculus (VOF) kopplar samman occipitalkortex 

med parietal- och temporalkortex (Keser et al., 2016). Denna bana har kopplats till 

läsförmåga, på grund av alexi som uppkommit efter skada i banan (Greenblatt, 1976). 

Fasciculus subcallosal går mellan Pre-supplementary motor area och caudate nucleus, 

och är involverad i talmotorik (Middlebrooks et al, 2017). DES av banan kan ge 

övergående transkortikal motorisk afasi, dvs. icke-flytande tal men intakt språkförståelse 

och repetitionsförmåga (Duffau, 2006b). Frontal aslant tract (FAT) är lokaliserad i 

frontalloben, och är viktig för talflyt. Stimulering av FAT påverkar artikulatorisk 

planering och talinitiering (Middlebrooks et al, 2017). 

 

 

 
Figur 1. Illustration av de olika språkbanorna i hjärnan uppifrån och från höger sida. De lila linjerna visar 

språkbanan Arcuate fasciculus (AF), och de ljusblå linjerna visar Superior longitudinal fasciculus (SLF).  

De gula linjerna visar språkbanan Inferior fronto-occipital fasciculus (IFOF). De gröna linjerna visar 

språkbanan Uncinate fasciculus (UF) och de oranga linjerna visar språkbanan Inferior longitudinal 

fasciculus (ILF). Nedladdad 9 december 2017 från 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2013.00749/full 
 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2013.00749/full


  

 

8 

2.5. Semantik och högläsning 

2.5.1. Semantik 

Språkförmåga brukar inte beskrivas som en enhetlig förmåga, utan delas ofta in i olika 

domäner. I indelningen ingår bl.a. en fonologisk, en grammatisk och en semantisk domän. 

En del lingvister hävdar att semantik inte bör ses som en enskild domän, utan som en 

produkt av alla lingvistiska domäner. De hänvisar till att alla byggstenar i lingvistiken 

tjänar samma syfte, dvs. att uttrycka något meningsfullt (Saeed, 2002).  

 

En populär teori är att människor har mentala representationer av alla ord de kan. Dessa 

representationer utgör ett sorts inre lexikon av ordkoncept. Något som kan tyckas vara 

problematiskt är att dessa mentala representationer skiljer sig mellan individer. Ett ord 

som t.ex. “fordon” kan hos en person väcka en representation av en buss, och hos en 

annan en representation av en personbil (Saeed, 2002).  

 

Det kan ibland vara besvärligt att semantiskt analysera ett enskilt ord, trots semantisk 

förkunskap om ordet. När det handlar om ord som t.ex. “val” kan det vara svårt att avgöra 

om det handlar om ett djur, ett beslut eller en politisk omröstning. Vid analys av meningar 

finns däremot ofta semantiska ledtrådar i kontexten, som underlättar tolkningen av ordet. 

Ett exempel är “Jag fyller år i vår” och “Det här är vår son”, där ordet “vår” har olika 

betydelse i de två meningarna. Tolkningen av ordet underlättas här av kontexten, och med 

hjälp av semantisk förkunskap görs en bedömning om vilken ordkombination som är mest 

semantiskt rimlig (Saeed, 2002).  

 

2.5.2. Högläsning 

Läsförmåga definieras ofta som förmågan att kunna tyda och förstå text. Ett problem med 

denna definition är att den inte skiljer på ordigenkänning och läsförståelse (Kamhi & 

Catts, 2005). För att läsa ett ord behöver vi avkoda ordet, vilket innebär att vi tolkar 

bokstäverna och kopplar dem till språkljud (Leff & Starrfelt, 2014). Vid högläsning av en 

text är läsförståelse inte nödvändigt för att kunna känna igen, avkoda och uttala ord 

(Kamhi och Catts, 2005).  

 

I början på sjuttiotalet framställdes en tvåvägsmodell av högläsning (Marshall & 

Newcombe, 1973). Denna modell beskriver högläsning som en process där omvandlingen 
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från text till tal kan ta två olika vägar; en direkt och en lexikal väg. Med den direkta vägen 

menas ren avkodning, vilket innebär att den inte är beroende av semantisk bearbetning. 

Denna typ av läsning är användbar vid läsning av t.ex. påhittade  

eller ovanliga ord men kräver att orden stavas ljudenligt. I den lexikala vägen kopplas 

hela ord till representationer som finns lagrade i ett inre språklexikon. Först får läsaren 

tillgång till ett ortografiskt lexikon. Därefter aktiveras betydelsen av orden i det  

semantiska systemet och ordets uttal i ett inre fonologiskt lexikon (Leff & Starrfelt, 2014). 

En illustration av modellen visas i figur 2. 

 

2.6. Intraoperativ språktestning 

För att kunna kartlägga elokventa språkområden har flera intraoperativa språkliga 

testbatterier och språkuppgifter utformats (Duffau, 2006b). Gemensamt för dessa är att 

patienten får utföra uppgifter medan olika områden i hjärnan stimuleras med DES. 

Figur 2. Bildlig illustration av den direkta och den indirekta vägen i The Dual Model of Reading. 

Nedladdad den 3 oktober 2017 från  

https://link-springer-com.ezproxy.its.uu.se/content/pdf/10.1007%2F978-1-4471-5529-4.pdf  

https://link-springer-com.ezproxy.its.uu.se/content/pdf/10.1007%2F978-1-4471-5529-4.pdf
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Testledaren bedömer samtidigt om språkstörningar som t.ex. speech arrest, dysartri, 

apraxi, fonologiska störningar, semantiska störningar, perseverationer, anomi och 

räknesvårigheter utlöses av stimuleringarna (Duffau, 2006b). Ojemann använde sig av 

DES och språktestning i kortikala områden redan 1979 (Ojemann, 2009). Han använde 

sig främst av visuella objektbenämningsuppgifter, där patienten fick se svartvita bilder 

föreställande olika objekt och namnge dessa under stimulering. Ojemann var även först 

med att testa högläsning intraoperativt men gjorde detta med avsikten att testa 

arbetsminne (Ojemann & Mateer, 1979).  

 

Det finns idag en stor variation av testuppgifter som används vid intraoperativ 

språktestning (De Witte & Marien, 2013). Dessa uppgifter testar bl.a. läsförmåga, räkning 

(1-30), bildbenämning, hörförståelse, verbgenerering och spontantal (Chacko et al., 2013; 

De Witte & Mariën, 2013; Jiménez-Peña et al., 2017; Duffau et al., 2003). Några studier 

har också testat skrivförmåga intraoperativt (Roux et al., 2004), men det är inte lika 

vanligt (De Witte & Mariën, 2013). Visuell objektsbenämning och räkning används i stort 

sett alltid under intraoperativ språkkartläggning, medan det finns en stor variation i övriga 

uppgifter, vilka oftast används i kompletterande syfte (De Witte & Mariën, 2013; 

Kayama, 2012). Vid visuell objektsbenämning ombes patienten inleda varje svar med 

“det här är..”, för att kunna skilja speech arrest från anomi (Kayama, 2012).  

 

Beroende på tumörens lokalisation kan olika språkdomäner misstänkas vara påverkade 

(Bello et al., 2008; De Witte et al., 2015). Därför väljs uppgifter som testar olika förmågor 

beroende på vilket område som ska stimuleras (Jiménez-Peña et al., 2017). I frontala 

områden nära Brocas area kan räkning användas för att upptäcka speech arrest, medan 

ord- och meningsförståelsetest passar bra i bakre områden (Bello et al., 2008; Sanai et al., 

2008).  

 

I Sverige finns skillnader gällande hur den pre-, intra- och postoperativa språktestningen 

går till i olika län, samt vilket material som används för språktestning på respektive 

sjukhus. På Akademiska sjukhuset i Uppsala samarbetar läkare, sjuksköterskor, psykolog 

och logoped. Logopeden låter patienten genomföra alla testuppgifter innan operationen 

för att kontrollera att denne korrekt kan utföra samtliga uppgifter, och på så sätt säkerställa 

att eventuella felsvar under operationen beror på stimuleringen. Om patienten tvekar vid 
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en uppgift, eller svarar felaktigt, tas den därför bort preoperativt (Andersson & 

Sandström, 2014). 

 

Logopeden har under operationen i uppgift att kommunicera med patienten, ansvara för 

språktestningen och vara uppmärksam på störningar. De språkliga test som används i 

Uppsala i nuläget är bildbenämning, högläsning av meningar, elicitering av SVO-

konstruktioner samt räkning från 1-30. Vid de tre förstnämnda testen får patienten se 

uppgifterna på en datorskärm framför sig (M. Andersson, personlig kommunikation, 2 

mars 2017). Det är viktigt att säkerställa att patienten ser skärmen ordentligt, och att 

undvika övriga ovidkommande faktorer som kan påverka testningen (Kayama, 2012). 

Förmåga till spontantal bedöms också genom att logopeden kontinuerligt under 

operationen talar med patienten (M. Andersson, personlig kommunikation, 1 mars 2017). 

Från och med våren 2015 används utöver visuell objektsbenämning bilduppgifter som 

eliciterar meningsproduktion. Detta ger en bredare bild av patientens grammatiska och 

syntaktiska förmåga. Högläsningsuppgifter används främst då tumören är lokaliserad i 

parietooccipitala och temporoparietala områden (Birk & Lindblom, 2015). 

 

2.6.1. DuLIP 

En forskargrupp i Holland har tagit fram ett intraoperativt testbatteri vid namn Dutch 

Linguistic Intraoperative Protocol (DuLIP) för kartläggning av områden i hjärnan 

relaterade till språk och tal. DuLIP består av 16 deltest som används i syfte att bedöma 

fonologisk, semantisk, syntaktisk och artikulatorisk förmåga. Testbatteriet har 

standardiserats genom att låta 250 neurologiskt friska vuxna genomföra samtliga deltest. 

Eftersom patienter med LGG ofta har en viss språkpåverkan är DuLIPs tests anpassade 

så att människor med en lätt nedsättning av språkförmågan ska kunna genomföra dem 

(De Witte et al., 2015). 

 

Skaparna av DuLIP menar att testen bör väljas beroende på tumörens lokalisation och 

patientens preoperativa språkförmåga. Det är viktigt att de test som används är lämpliga 

för det område som kartläggs, eftersom elokventa områden annars kan missas på grund 

av uteblivna symptom vid DES (De Witte & Mariën, 2013). Forskargruppen har skapat 

en modell där de radar upp kortikala språkområden och subkortikala språkbanor, deras 

funktioner och de test som är lämpligast för kartläggning i varje område (De Witte et al., 
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2015). Enligt modellen behövs semantiska test med högläsning för kortikal kartläggning 

i framför allt supplementary motor area (SMA), supramarginal gyrus (SMG) och 

angular gyrus (AG). Vid subkortikal kartläggning är de semantiska testen passande i 

närheten av språkbanor som bl.a. fasciculus subcallosal, IFOF och ILF (De Witte et al., 

2015).  

 

I DuLIP ingår åtta test som bedömer semantisk förmåga, varav tre test även bedömer 

högläsningsförmåga. Det första av dessa tre test innefattar läsning av enstaka ord, och de 

andra två innefattar läsning på meningsnivå (De Witte et al., 2015). De semantiska testen 

med högläsning av meningar består av ofullständiga meningar som kompletteras av 

patienten, där det första har sluten kontext och det andra har bred kontext. I det första 

testet kompletteras meningarna med ett målord som är semantiskt givet, t.ex. ”He cuts 

with a...”, där målordet är knife. I det andra testet kompletteras meningarna med en 

passande fras där svaret inte är lika uppenbart, t.ex. ”At 5 O’clock…”.  Kravet i det andra 

testet är att patienten avslutar meningen på ett logiskt och grammatiskt godtagbart sätt 

(De Witte et al., 2015). 

 

Att bedöma högläsning av meningar kan vara problematiskt vid intraoperativ testning. 

Det beror till stor del på att utdragen elektrisk stimulering medför ökad risk för 

epilepsianfall, vilket innebär en tidspress vid språktestningen. Eftersom risken för 

epilepsianfall är högre i kortikala områden stimuleras kortex i högst fyra sekunder åt 

gången (Kayama, 2012). För att säkerställa att eventuella felsvar eller avvikelser beror på 

DES är det viktigt att uppgifterna inte är för svåra. En patient bör preoperativt klara att 

genomföra alla uppgifter som ska användas för intraoperativ kartläggning (Andersson & 

Sandström, 2014). Det är också viktigt att samtliga uppgifter håller samma 

svårighetsgrad, så att en specifik uppgift inte påverkar testningen (De Witte et al., 2015). 

 

2.6.1.1 DuLIPs semantiska meningskompletteringstest med sluten kontext 

I standardiseringen av DuLIP fick försökspersonerna fler antal rätt på det semantiska 

meningskompletteringstestet med sluten kontext än både det med bred kontext, och det 

med enstaka ord. Som tidigare nämnts tolkas enstaka ord oberoende av kontext, medan 

tolkning av meningar underlättas av ledtrådar i språkligt sammanhang (Saeed, 2002). 

Detta är en möjlig förklaring till varför deltagarna uppnådde ett högre resultat på detta 
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test än på ordtestet. Det framkom även att uppgifterna i meningstestet med sluten kontext 

generellt genomfördes fortare än de i testet med bred kontext.  

 

Avsikten med DuLIPs semantiska meningskompletteringstest med sluten kontext är att 

bedöma läsförmåga, semantisk förmåga samt produktion av semantiskt och syntaktiskt 

korrekt tal (De Witte et al., 2015). Med referens till tvåvägsmodellen av högläsning som 

tidigare nämnts, är det alltså den lexikala vägen som testet avser att bedöma, eftersom 

patienten behöver ha tillgång till det semantiska systemet för att avgöra vilket ord som 

passar in för att komplettera meningarna (De Witte et al., 2015; Leff & Starrfelt, 2014). 

 

2.7. Motiv för studie 

Idag finns inget svenskt test som bedömer både semantisk förmåga och 

högläsningsförmåga. Vid kirurgi i områden som ansvarar för dessa förmågor används de 

testuppgifter som idag finns tillgängliga på svenska (M. Andersson, personlig 

kommunikation, 2 mars 2017). Dessa test består i många fall inte av uppgifter som, enligt 

skaparna av DuLIP, är lämpligast för kartläggning av områden relaterade till semantisk 

förmåga och läsförmåga (De Witte et al., 2015). Det högläsningstest som nu används på 

Akademiska sjukhuset bedömer högläsningsförmåga via den ”direkta vägen”, och 

bedömer alltså inte läsförståelse. Testen som bedömer semantisk förmåga bedömer enbart 

produktion, och inte språkförståelse (Andersson & Sandström, 2014). Testen som 

används idag vid intraoperativ kartläggning kan därmed vara mindre benägna att 

framkalla språkliga symptom i områden som ansvarar för t.ex. semantisk bearbetning och 

läsförståelse. 
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3. Syfte 

Vårt syfte är att framställa ett svenskt intraoperativt språktest för bedömning av både 

högläsningsförmåga och förmåga till meningskomplettering där målordet är semantiskt 

givet. Språktestet är avsett att användas kliniskt under vakenkirurgi och ska vara en 

motsvarighet till deltestet Semantisk meningskomplettering med sluten kontext i det 

holländska testbatteriet DuLIP. 

 

Frågeställningar: 

 

1. Är de framtagna uppgifterna förståeliga för en normalpopulation? 

2. Förefaller uppgifterna vara av samma svårighetsgrad samt ge avsedd information? 

3. Har dessa uppgifter en lämplig svårighetsgrad och kan de användas under 

vakenkirurgi? 
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4. Metod 

Framställningen av testet underlättades av att det fanns en engelsk översättning tillgänglig 

från upphovsmakarna till DuLIP. Efter en översättning och anpassning till det svenska 

språket genomfördes en pilottestning för att undersöka uppgifternas kvalité. På grund av 

ett spretigt resultat omarbetades uppgifterna för att sluta kontexten ytterligare, och 

därmed minska antalet möjliga svar. Till den nya versionen skapades även elva nya 

meningar för att skapa ett större urval. Slutligen gjordes en ny pilottestning av samtliga 

uppgifter. Hela proceduren kring test 1 och 2 presenteras nedan.  

 

4.1. Test 1 

4.1.1. Procedur 

Den engelska översättningen av DuLIPs högläsnings- och meningskompletteringstest 

granskades, och tjugofyra av de tjugofem meningarna översattes till svenska. Den mening 

som exkluderades var “At 9 O’clock the shop...”, där målordet var opens. Vid 

översättning av denna mening hamnade målordet inte sist, vilket gjorde att meningen inte 

kunde användas i det svenska testet. I DuLIPs semantiska meningskompletteringstest 

med sluten kontext finns ett eller fler möjliga svar till varje uppgift. Det framkommer inte 

i litteraturen om andra logiska svar är godtagbara, eller om dessa räknas som felsvar. Vid 

utformandet av det svenska testet översattes svarsvarianterna i DuLIP, med en del 

kulturella anpassningar. T.ex. i meningen “Mannen bakar...” fanns svarsalternativen en 

kaka och en tårta. I det svenska testet inkluderades även svarsalternativet bullar. För att 

säkerställa att uppgifterna var förståeliga, av samma svårighetsgrad och gav avsedd 

information, utfördes en pilottestning av språktestet.  

 

4.1.2. Deltagare 

Till pilottestningen rekryterades femton försökspersoner genom bekvämlighetsurval. 

Information sändes ut till personer i uppsatsförfattarnas bekantskapskrets via mail, där de 

informerades om projektets innehåll (se bilaga 2). De informerades tydligt om att 

deltagandet i undersökningen var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan. Femton personer anmälde sitt intresse. I urvalet var könsfördelningen sex 

kvinnor och nio män, som var 25-55 år. Åldersfördelning och utbildningsnivå redovisas 
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i tabell 1. Medelåldern på deltagarna var 38,2 år. Samtliga deltagare hade svenska som 

modersmål, och de hade inga kända läs- och skrivsvårigheter eller neurologiska 

sjukdomar. 

 

Tabell 1. Beskrivning av deltagarna i Pilottest 1 (n = 15). 

Deltagare Antal 

Kön 

   Kvinnor  

   Män 

 

6 

9 

Ålder (år) 

   20-29 

   30-39 

   40-49 

   50-59 

 

4 

3 

6 

2 

Utbildningsnivå 

   Gymnasium 

   Högskola/Universitet ≤ 3 år 

   Högskola/Universitet > 3 år 

 

1 

7 

7 

 

 

4.1.3. Pilottestning 1 

Pilottestningen bestod av att deltagarna fick se uppgifterna på en datorskärm och utföra 

testet individuellt. De fick se en kort skriftlig instruktion på skärmen, som översatts från 

instruktionerna i DuLIPs test. De instruerades att läsa meningarna högt och komplettera 

dem och fick sedan genomföra en övningsuppgift. När de förstått och klarat 

övningsuppgiften gick de vidare till att genomföra testet, vilket tog ca två minuter. För 

att säkerställa att testet var lämpligt att användas vid vakenkirurgi gavs deltagarna en 

tidsbegränsning på fyra sekunder per uppgift. Detta informerades de om muntligt. Inga 

personuppgifter samlades in eller registrerades förutom kön, ålder och 

utbildningsnivå.  Svaren antecknades och sparades elektroniskt på en lösenordsskyddad 

datafil. 
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4.1.4. Analys 

För att undvika en för hög svårighetsgrad sattes i förväg ett krav på att minst 80 % av 

deltagarna angav rätt svar per uppgift. Med rätt svar menades att deltagarna svarade med 

något av de förvalda målorden. Detta gällde även om de erhållna svaren var logiska, då 

författarna ansåg att intraoperativ språktestning underlättas om ett specifikt svar kan 

förväntas. En gräns på högst två alternativa korrekta svar per uppgift sattes, utöver 

målorden. Detta för att kontrollera att uppgifterna var lättförståeliga, då en stor spridning 

i svar tolkades som att uppgiften inte var tillräckligt tydlig. En kvalitativ bedömning 

gjordes sedan av de uppgifter som inte uppnått kriterierna. Den kvalitativa bedömningen 

bestod av att författarna granskade de uppgifter som inte klarat de kvantitativa målen eller 

som hade upplevts som otydliga. Uppgifterna diskuterades var för sig. I de fall det 

handlade om en stor svarsspridning granskades de olika svaren för att undersöka 

anledningen till spridningen, samt vilka de olika svaren var. När det handlade om låg 

andel rätt svar granskades uppgifterna och svaren på samma sätt, och författarna tittade 

på vilken typ av felsvar det handlade om, samt hur lika målorden de var. Hänsyn togs 

också till hur väl deltagarna verkade ha förstått varje uppgift. I de fall där någon svarade 

med t.ex. fel ordklass, översteg tidsgränsen eller där svaret verkade ologiskt genomgick 

uppgiften kvalitativ bedömning oavsett om den nått de kvantitativa kraven. I dessa fall 

analyserades både uppgiften, svaren och deltagarnas reaktioner och kommentarer 

angående uppgiften.  

 

4.1.5. Resultat av pilottest 1 

Andel rätta svar per uppgift hade en spridning på 13,3 % - 100 %, med ett medelvärde på 

75,3 %. För 11 av de 24 uppgifterna var antalet rätta svar per uppgift < 80 %, och de 

uppgifterna uppfyllde därmed inte det satta kravet. För åtta av de 24 uppgifterna hade 

svaren en spridning som översteg två alternativa svar. Sammanlagt uppnådde 12 av 

uppgifterna båda kvantitativa kraven. Av de uppgifter som fått för hög svarsspridning 

bedömdes två ändå som godtagbara vid kvalitativ granskning, medan övriga sex uppgifter 

inte bedömdes vara adekvata. I den kvalitativa analysen bedömdes även fyra av de 24 

uppgifterna som otydliga. Ett exempel är uppgiften “Hon snyter sin…”, där målordet var 

näsa. Denna mening fick flera deltagare att tveka, och två deltagare påpekade att den inte 

lät grammatiskt korrekt. Därför bedömdes meningen kvalitativt som otydlig även fast den 

uppnått de kvantitativa kraven, och uppgiften underkändes. I meningen “Han rakar sig 
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med...” där målorden var rakhyvel och rakapparat, svarade en deltagare hyvel. På grund 

av detta uppnådde inte uppgiften 80 % rätt svar. Författarna bedömde i den kvalitativa 

granskningen att hyvel kunde godtas som en version av ordet rakhyvel. Efter kvantitativ 

och kvalitativ analys kvarstod 12 uppgifter, som bedömdes uppnå kriterierna för att ingå 

i det intraoperativa språktestet. En illustration av bedömningsprocessen visas i figur 3. 

 

 

 

Figur 3. Flödesschema som visar antalet uppgifter som klarade den kvantitativa och kvalitativa 

bedömningen efter pilottestning 1. Längst upp visas hur många av de 24 uppgifterna som klarade den 

kvantitativa analysen. Därefter visas hur många uppgifter av dessa som granskades ytterligare på grund av 

misstänkt otydlighet, samt hur många av de resterande uppgifterna som klarade den kvalitativa analysen. 

Längst ner visas hur många av uppgifterna som slutligen godkändes.   

Uppnår uppgiften kraven för både 

andel rätt svar och svarspridning?  

Godkända 

12/24 

Icke godkända 

12/24 

JA 

12/24 

NEJ 

12/24 

Klarar den 

kvalitativ 

bedömning? 

 

Har uppgiften 

upplevts som 

otydlig? 

Nej 

11/12

Ja 

1/12 

Nej 

12/13 

Ja 

1/13 
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4.2. Test 2 

4.2.1. Procedur 

På grund av det ofördelaktiga resultatet från pilottestning 1 gjordes en omarbetning av 13 

uppgifter, för att minska svarsspridningen. I de meningar där svaret bestod av ett ord och 

dess artikel, lades artikeln till i meningen. På detta sätt slöts kontexten ytterligare, och 

antalet möjliga svar minskade. Ett exempel är “Kvinnan sitter på...”, där svaret var en 

stol. Här framkom en spridning på fem olika svar; tåget, toan, toalocket, pottan, och en 

stol/stolen. Efter ändring av meningen till “kvinnan sitter på en...” minskade antalet 

möjliga svarsalternativ. I de uppgifter där deltagarna skulle svara med en preposition och 

ett substantiv lades prepositionen till. I meningen “Varje sommar åker han…” uppkom 

svaren till Peru, till landet, moped, utomlands, till Gotland, bort, på semester, hem, båt, 

och till stugan. Vid ändring av uppgiften tillades ordet på. För att alla svar i det nya testet 

skulle bestå av endast ett målord ändrades även de uppgifter som godkänts i pilottestning 

1, ifall de saknade artikel eller preposition. Meningen “Bäbisen sover i...” bedömdes som 

otydlig, och ändrades till “Han sover i sin...” Detta på grund av att författarna ansåg att 

det var mer självklart att en vuxen sover i en säng. Meningen “Hon snyter sin…” ändrades 

till “Hon snyter sig om…” trots att den uppnådde kraven. Anledningen var att flera 

deltagare upplevde den som otydlig. Även meningen “Båtarna seglar på...”, där målorden 

var havet och sjön, ändrades på grund av kommentarer från deltagare. I det nya testet löd 

meningen “Båtarna seglar över...”. Utöver omarbetningen av de befintliga uppgifterna 

skapades även 11 nya uppgifter. Detta var för att säkerställa att testet skulle innehålla 

tillräckligt många uppgifter efter de slutgiltiga anpassningarna efter pilottestning 2, då 

uppgifter som inte uppnådde kraven kunde komma att exkluderas.  

 

Skapandet av de nya uppgifterna inleddes med en litteraturgenomgång av vetenskapliga 

artiklar som bedömde ord utifrån olika parametrar. Vid val av målord till de nya 

uppgifterna granskades parametrarna familjaritet, d.v.s. hur vanligt förekommande ett ord 

generellt upplevs, och Age of Aquisition (AoA), d.v.s. när i livet ett ord generellt lärs in 

(Blomberg & Öberg, 2015). Flera studier har visat en kortare svarstid vid benämning av 

ord med hög familjaritet (Bates et al., 2003; Juhasz et al., 2015; Rutherford, 2014), vilket 

innebär att dessa ord bearbetas fortare. Juhasz et al., 2015 visade att både familjaritet och 

AoA kunde förutse prestation i bildbenämning, oberoende av varandra. Forskning har 

konstaterat ett stort samband mellan ords familjaritet på engelska och svenska (Blomberg 
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& Öberg, 2015). Detta samband återfinns över olika språk världen över. I en amerikansk 

studie från 2003 jämfördes benämningshastighet mellan sju olika språk. Resultatet tydde 

på att ett ords familjaritet är mer avgörande för responstid vid benämning än ordets 

faktiska frekvens i ett givet språk (Bates et al., 2003). Dessutom framkallar högfamiljära 

ord en större andel korrekta svar än lågfamiljära ord (Rutherford, 2014). Ett ords AoA 

har också visat sig vara en betydande faktor för svarstid, oberoende av ordets familjaritet 

(Pérez, 2007). Ellis & Lambon Ralph (2000) menar att effektiviteten i ett ords mentala 

representation till stor del beror på ordets AoA. Förklaringen som presenteras är att 

neurala nätverk är som mest plastiska i tidig ålder, och att denna plasticitet minskar med 

tiden. Representationerna av ord som lagras när nätverket har mindre plasticitet är inte 

lika lättåtkomliga, och därför benämns ord med låg AoA fortare och mer effektivt.  

 

Ords familjaritet brukar beskrivas i en skala på 1-7. AoA beskrivs oftast i en skala på 1-

7 eller i uppskattad inlärningsålder räknat i år. Vid val av målord till de nya uppgifterna i 

detta examensarbete valdes ord med AoA beskrivet på båda sätten. Målorden söndag, 

socker, godis och apoteket valdes för att de hade hög familjaritet och låg AoA på engelska 

(Juhasz et al., 2015; Rutherford, 2014, Kuperman et al. 2012, Stadthagen-Gonzalez & 

Davis, 2014). Orden telefon, fönstret och mjölk valdes eftersom de har hög familjaritet 

och låg AoA på svenska (Blomberg & Öberg, 2015). Orden banan, gaffel, sax, träd och 

sked valdes eftersom de har en låg AoA på svenska (Łuniewska et al., 2016), och för att 

de har hög familjaritet på engelska (Salmon et al., 2010; Rutherford, 2014, Gilhooly & 

Logie, 1980). I tabell 2,3 & 4 visas familjaritet och AoA för samtliga målord. De nya 

testuppgifterna visas i Tabell 5. 

 

Tabell 2. Illustrering av de nya målordens familjaritet i skala 1-7. 

Ord Familjaritet (1-7) 

Söndag 7 

Apotek 6,86 

Socker 6,74 

Fönster 6,59  

Träd 6,88  

Telefon 6,79 

Mjölk 7 
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Banan 5,94* 

Gaffel 6,39 

Sax 5,1* 

Godis 6,18 

Sked 6,45 

*Dessa ords familjaritet var beskrivet i en skala på 1-5, men anpassades till  

en skala på 1-7 i denna tabell. Detta gjordes genom att räkna om talen 

procentuellt.   

 

Tabell 3. Illustrering av AoA för målord som valdes från artiklar där AoA räknats 

 utifrån en skala på 1-7. 

Ord AoA (1-7) 

Söndag 1,8 

Apotek 4,6 

Fönster 2 

Telefon 1,95 

Mjölk 1,53 

 

 

Tabell 4. AoA för de målord som valdes från artiklar där AoA räknats utifrån 

inlärningsålder i år.  

Ord AoA (ålder i år) 

Socker 3,95  

Träd 2,55 

Banan 2,3 

Gaffel 2,7 

Sax 2,57 

Godis 4  

Sked 2,26 

 

 

Tabell 5. De nya testuppgifterna framtagna vid skapandet av Test 2. 

Testuppgifter Målord 

Apan äter en… banan 
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Han äter med kniv och… gaffel 

Frisören klipper med en… sax 

Ekorren klättrar i ett… träd  

Han äter soppa med en... sked 

De går i kyrkan varje… söndag  

Mannen pratar i… telefon 

Hon tittar ut genom... fönstret 

Varje lördag äter barnen...  godis, lördagsgodis 

Mannen dricker kaffe med... mjölk, socker 

Hon köper medicin på... apoteket  

 

En diskussionsfråga som uppkom under skapandet av Test 2 var ifall uppgifternas 

svårighetsgrad kunde bli för låg, och ifall detta kunde medföra någon risk. Forskarna som 

tagit fram DuLIP beskriver att testbatteriet är utformat så att en person med lätt till måttlig 

språknedsättning ska klara av att genomföra de flesta uppgifterna, vilket innebär att en 

frisk vuxen bör klara samtliga uppgifter utan svårigheter. Detta för att undvika falska 

positiva responser, d.v.s. felsvar som inte beror på symptom från DES. Då falska positiva 

responser tolkas som symptom uppstår risken att den stimulerade vävnaden felaktigt 

bedöms som elokvent. Detta påverkar tumörresektionens omfattning, då vävnad som tros 

vara elokvent inte reseceras. Forskargruppen bakom DuLIP argumenterar även för vikten 

av testets sensitivitet, d.v.s. uppgifternas benägenhet att utlösa symptom i områden som 

är avgörande för de förmågor testet avser bedöma. Om sensitiviteten är låg kan falska 

negativa responser uppkomma, d.v.s. att patienten klarar att genomföra uppgifterna trots 

att förmågorna som ska bedömas är nedsatta. Detta kan i sin tur leda till resektion av 

elokvent vävnad, vilket leder till större postoperativa funktionsnedsättningar, som i 

många fall är permanenta. För illustration av risker med inadekvat svårighetsgrad, se figur 

4. Vid skapandet av Test 2 togs hänsyn till samtliga av dessa faktorer, och fördelar vägdes 

mot nackdelar i syfte att framställa uppgifter som var av högsta möjliga kvalité.  
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Figur 4. Illustration av risker med för hög eller för låg svårighetsgrad i testuppgifterna. 

 

 

4.2.2. Deltagare 

För att undvika påverkan av eventuell inlärningseffekt rekryterades nya deltagare till 

Pilottest 2. Åtta manliga och åtta kvinnliga deltagare ur författarnas bekantskapskrets 

kontaktades. De var mellan 22 och 56 år gamla, med en medelålder på 35 år. 

Åldersfördelning och utbildningsnivå redovisas i tabell 3. Inga av deltagarna hade någon 

känd neurologisk sjukdom, eller läs- och skrivsvårigheter. 

 

Tabell 6. Beskrivning av deltagarna i Pilottest 2 (n = 16). 

Deltagare Antal 

Kön 

   Kvinnor  

   Män 

 

8 

8 

Ålder (år) 

   20-29 

   30-39 

 

4 

9 

För hög  För låg 

Falska positiva responser Låg sensitivitet 

Svårighetsgrad 

Lägre grad av resektion 

Sämre överlevnadsprognos 

Falska negativa responser 

Resektion av elokvent vävnad 

Större postoperativa 

funktionsnedsättningar 

Försämrad livskvalité  
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   40-49 

   50-59 

1 

2 

Utbildningsnivå 

   Gymnasium 

   Högskola/Universitet ≤ 3 år 

   Högskola/Universitet > 3 år 

 

1 

7 

7 

 

 

4.2.3. Pilottestning 2 

Pilottestning 2 gick till på samma sätt som pilottestning 1, förutom att deltagarna gavs 

muntliga instruktioner om att meningarna skulle kompletteras med endast ett ord. Det 

ändrade testet bestod av 35 uppgifter och tog ca 2,5 minuter att genomföra. 

 

4.2.4. Analys 

En kvantitativ analys gjordes av svaren från pilottestning 2, på samma sätt som i 

pilottestning 1, där antal rätt svar per uppgift skulle vara minst 80 % och där uppgiften 

fick ha högst två alternativa svar för att godkännas. Därefter gjordes ytterligare en 

kvantitativ analys av de uppgifter som inte uppnått de kvantitativa målen. Då 

sammanslogs andelen rätt svar från bägge pilottestningarna för de uppgifter som inte 

omarbetats, för att se om de uppnådde de kvantitativa kraven vid beräkning av svaren från 

alla 31 deltagarna sammanlagt. Slutligen gjordes en kvalitativ bedömning av de uppgifter 

som fortfarande inte uppnådde målen, eller upplevts som otydliga, för att avgöra om de 

uppnådde kriterierna för att ingå i det slutgiltiga språktestet.  
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5. Resultat 

Andelen rätta svar per uppgift fick en spridning på 50 % - 100 %, med ett medelvärde på 

88,6%. Tjugosex av de 35 uppgifterna uppnådde kravet på minst 80 % rätt svar vid första 

mätningen. Nio uppgifter hade en spridning på mer än två alternativa svar. Sammanlagt 

uppnådde 25 av uppgifterna båda kvantitativa kraven, och 10 uppgifter gick direkt vidare 

till kvalitativ granskning. I den kvantitativa analysen av de uppgifter som inte nått kravet 

på andel rätt svar i pilottestning 2, och som inte ändrats efter pilottestning 1, räknades 

svaren från bägge pilottestningarna ihop sammanlagt. Till följd av den mätningen 

uppnådde ytterligare två uppgifter de kvantitativa kraven. Meningen ”hon snyter sig 

om...” exkluderades vid kvalitativ bedömning trots att den uppnått 100 % rätt svar, då 

flera av deltagarna uppfattade den som otydlig. Meningen “Båtarna seglar över...”, som 

ändrats efter Pilottestning 1 uppnådde denna gång inte kraven för antal rätt.  Författarna 

valde därför att återgå till den ursprungliga testuppgiften. Efter kvantitativ och kvalitativ 

analys kvarstod 1 uppgift från Test 1 och 25 uppgifter från Test 2 som bedömdes vara 

förståeliga för en normalpopulation, ha en jämn och lämplig svårighetsgrad, samt ge 

avsedd information. Bedömningsprocessen redovisas i ett flödesschema i figur 5.   

 

Pilottestningarna resulterade i ett intraoperativt språktest för bedömning av förmåga av 

högläsning och semantisk meningskomplettering (se bilaga 1). Testet består av 26 

uppgifter med ett medelvärde på 95,6% rätt svar per uppgift. Språktestet bedöms utifrån 

resultatet från pilottestningarna som lämpligt för att användas inom vakenkirurgi.  
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Figur 5. Flödesschema som visar antalet uppgifter som klarade den kvantitativa och kvalitativa 

bedömningen efter pilottestning 2. Längst upp visas hur många av de 35 uppgifterna som klarade den 

kvantitativa analysen. Sedan visas till vänster hur många av dessa som granskades ytterligare på grund av 

misstänkt otydlighet. Till höger visas hur många av de resterande uppgifterna som uppnådde kravet för 

antal rätt efter att resultatet från de båda pilottestningarna slagits ihop. I mitten visas hur många av 

uppgifterna som klarade den kvalitativa analysen. Längst ner visas hur många av uppgifterna som slutligen 

godkändes.  

 

 

 

 

 

Uppnår uppgiften kraven för både 

andel rätt och svarspridning?  

Godkända 

25/35 

Icke godkända 

10/35 

JA 

25/35 

NEJ 

10/35 

Klarar de kvalitativ 

bedömning? 

 

Har 

uppgiften 

upplevts 

som otydlig? 

Nej 

24/27 

Ja 

3/27 

Nej 

10/11 

Ja 

1/11 

≥80% i 

pilottest 1+2 

Nej 

8/10 

Ja 

2/10 
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6. Diskussion 

Syftet med denna studie var att skapa en svensk motsvarighet till DuLIPs semantiska 

meningskompletteringstest med sluten kontext. Eftersom testet som skapades var ämnat 

att användas inom vakenkirurgi behövde det uppfylla en rad kriterier. Ett intraoperativt 

språktest bör vara förståeligt för en normalpopulation, och uppgifterna i testet bör ha en 

lämplig svårighetsgrad samt ge avsedd information. Detta är mycket viktigt då de 

störningar som uppkommer vid intraoperativ språktestning bör vara tydliga och enkla att 

skilja från felsvar som beror på en för hög svårighetsgrad. Dessutom eftersträvas en jämn 

svårighetsgrad mellan uppgifterna, för att undvika att en specifik uppgift påverkar 

resultatet av testningen.  

 

För att besvara frågeställningarna i uppsatsens syfte genomfördes en pilottestning av 

samtliga uppgifter. För att säkerställa att uppgifterna hade en passande svårighetsgrad 

mättes andel rätt svar per uppgift. Författarna resonerade också att uppgifter som var 

svårtolkade borde framkalla en större variation i svar. Därför räknades även spridningen 

av alternativa svar, i syfte att undersöka om uppgifterna var förståeliga för en 

normalpopulation. Därefter gjordes en kvalitativ analys av uppgifterna som inte uppnått 

kriterierna, eller som upplevts som otydliga av deltagarna. Efter analys av resultatet från 

pilottestningen bedömde uppsatsförfattarna att testet inte uppfyllde kriterierna, och 

därmed inte var lämpligt att användas vid vakenkirurgi. Till följd av detta gjordes en 

omarbetning av testuppgifterna för att höja språktestets kvalité, och elva nya uppgifter 

togs fram. Därefter utfördes en ny pilottestning, som resulterade i ett intraoperativt 

språktest på svenska med 26 uppgifter som uppfyllde kriterierna och därmed besvarade 

examensarbetets frågeställningar.  

 

6.1. Metod 

I beskrivningen av DuLIP (De Witte et al., 2015) beskriver författarna de olika deltesten, 

och redogör för resultatet av standardiseringen. De redogör dock inte tydligt för hur de 

analyserat resultatet för det semantiska meningskompletteringstestet med sluten kontext. 

De beskriver att de bedömt testet utifrån andel rätta svar, men information saknas om hur 

stor den andelen bör vara för att testuppgifterna ska godkännas. De har heller ingen tydlig 

beskrivning av hur de bedömer om ett svar är rätt. Författarna av detta examensarbete 
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valde att i förväg komma överens om vilka kriterier uppgifterna behövde uppnå i 

pilottestningen, bestående av gränser för antal felsvar och svarsspridning.  

 

Då testet inte uppfyllde kriterierna efter den första pilottestningen, fördes en diskussion 

om alternativa tillvägagångssätt och om kraven eller bedömningsmetoden behövde 

ändras. Om alla logiska svar hade godtagits skulle samtliga uppgifter ha uppnått > 80 % 

rätt. Om hänsyn inte heller skulle ha tagits till svarsspridning skulle alla uppgifterna ha 

godkänts. Dock hade uppgifterna inte varit likvärdiga gällande svårighetsgrad, och 

tvetydiga uppgifter hade ingått i den slutgiltiga versionen av testet. Författarna ansåg 

därför att de striktare kraven var nödvändiga för att garantera ett intraoperativt språktest 

av hög kvalité. De valde därför istället att göra en omarbetning av uppgifterna och 

genomföra ytterligare en pilottestning i syfte att uppnå ett mer fördelaktigt resultat.  

 

6.1.1. Skapandet av Test 2 

 Vid skapandet av det svenska språktestet diskuterades nivån på uppgifternas 

svårighetsgrad. Samtidigt som fokus låg på att undvika en stor spridning och svårtolkade 

uppgifter, ville författarna förhindra att ändringarna påverkade testets sensitivitet. 

Slutsatsen blev dock att ändringarna inte borde påverka testets sensitivitet, eftersom 

uppgifterna fortfarande krävde att förmågan till högläsning och meningskomplettering 

var intakt (se figur 6).  

 

Att läsa meningar högt och fylla i dem med ett målord förutsätter förmåga till avkodning, 

läsförståelse, och ordmobilisering. Att kontexten är mer sluten och att målordet är mer 

semantiskt givet borde därmed inte påverka testets benägenhet att utlösa symptom vid 

DES. Författarna ansåg tvärtom att så länge testet bedömer de förmågor det avser bedöma, 

borde en lägre svårighetsgrad eftersträvas. Ju enklare uppgifterna är att genomföra, desto 

mindre risk för falska positiva responser, samtidigt som risken för falska negativa 

responser inte borde påverkas. I artikeln om DuLIP framgår även att svårare uppgifter tar 

längre tid att genomföra (De Witte et al., 2015). Det talar också för att en lägre 

svårighetsgrad är att föredra, då intraoperativ testning utförs under tidspress.  
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Figur 6. Illustration av de förmågor som är nödvändiga för högläsning och meningskomplettering. Högläsning kräver 

läsförmåga via den ”direkta vägen” enligt The Dual Route Model of Reading, vilket innebär avkodning. 

Meningskomplettering kräver förmåga till ordmobilisering och läsförmåga via den ”indirekta vägen” enligt The Dual 

Route Model of Reading, vilket innefattar läsförståelse. Förmåga till semantisk bearbetning är en förutsättning för både 

läsförståelse och ordmobilisering.      

 

6.2. Det nya intraoperativa testet för bedömning av högläsning och semantisk 

meningskomplettering  

 

I resultatet från pilottestningarna framgick att uppgifterna i Test 2 i genomsnitt fick fler 

rätta svar och mindre svarsspridning är uppgifterna i Test 1, vilket tyder på att uppgifterna 

i Test 2 var mer lättförståeliga och enklare att genomföra. De tjugosex uppgifterna som 

ingick i det slutliga språktestet uppnådde samtliga kriterier för att användas intraoperativt. 

 

6.2.1. Styrkor  

Skaparna av det intraoperativa högläsningstest som i nuläget används på Akademiska 

sjukhuset beskrev testet som begränsat, på grund av att det inte bedömde läsförståelse. 

De efterfrågade nya högläsningstest som tog hänsyn till förståelse, och föreslog 

meningskomplettering som ett alternativ. De förklarade dock att denna typ av test ofta 

ställer höga krav på patientens medverkan, vilket är problematiskt då patienter under 

operation ofta har begränsad energi och koncentrationsförmåga. De nämnde också att det 

tar lång tid att utföra uppgifter som involverar meningskomplettering (Birk & Lindblom, 

2015). I skapandet av språktestet i detta examensarbete eftersträvades en låg och jämn 

svårighetsgrad samt så sluten kontext som möjligt. Enklare uppgifter kräver mindre 

Högläsning Meningskomplettering 

Läsförmåga (direkta vägen) 

Läsförmåga 

(indirekta vägen) 

Ordmobilisering 

Semantisk bearbetning 

Avkodning 

Läsförståelse 
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kognitiv ansträngning, vilket är viktigt då intraoperativ kartläggning förutsätter att 

patienten medverkar aktivt. Genom att göra de översatta uppgifterna från DuLIP mer 

ledande, och skapa nya uppgifter där målorden hade låg AoA och hög familjaritet, 

framställdes ett test som bedöms uppnå kriterierna för att användas vid vakenkirurgi. Det 

framtagna testet förutsätter, precis som motsvarigheten i DuLIP, högläsnings- och 

meningskompletteringsförmåga. Samtidigt ställs mindre krav på patienten när det gäller 

bl.a. kreativitet, fantasi och koncentration. 

 

En fördel med genomförandet av två pilottestningar är att de slutgiltiga versionerna av 

samtliga uppgifter har genomgått pilottestning. Inga ändringar i uppgifterna har gjorts 

efter pilottestning 2.  

 

 

6.2.2. Begränsningar 

Något som författarna till denna uppsats diskuterat i efterhand är att nya uppgifter borde 

ha skapats redan i den första versionen av språktestet. Om de nya uppgifterna hade skapats 

tidigare hade de kunnat genomgå båda pilottestningarna, och eventuellt ändrats och 

förbättrats. Detta hade kunnat stärka reliabiliteten och höja kvalitén i det slutgiltiga 

språktestet. En annan begränsning i metoden är att författarna inte dokumenterade hur 

lång tid det tog för varje deltagare att genomföra testet. Denna information hade varit 

intressant i diskussionen, med tanke på tidspressen under intraoperativ språktestning. 

Författarna bedömde att det generellt tog mindre tid att genomföra uppgifterna i Test 2, 

men inga exakta siffror sparades. Det hade även varit intressant att jämföra hur lång tid 

det tog att genomföra de olika uppgifterna, för att undersöka sambandet mellan 

svårighetsgrad och tidsåtgång. Om jämförelsen visat att uppgifterna i det slutgiltiga testet 

krävde mindre tid att utföra hade det kunnat beskrivas som ytterligare en styrka med 

testet.  

 

Eftersom de flesta deltagarna svarade rätt var det svårt att säkerställa om uppgifterna hade 

en jämn svårighetsgrad. Utifrån svarsspridning och andel rätta svar kunde författarna 

urskilja de uppgifter som verkade särskilt svåra, medan en uppskattning av 

svårighetsgraden i de lättare uppgifterna var mer problematisk. Detta berodde på att 

testningen uppnådde en takeffekt, då många av uppgifterna inte framkallade några 
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felsvar. Denna effekt var dock svår att undkomma, då ett av testets kriterier var att 

uppgifterna skulle vara lättförståeliga för en normalpopulation. För att uppnå en så jämn 

svårighetsgrad som möjligt exkluderades uppgifter som bedömdes vara svårtolkade eller 

otydliga.  

 

Ett problem med intraoperativa uppgifter som involverar läsning är att det under operation 

kan vara svårt att se skärmen ordentligt. Det är viktigt att försäkra sig om att patienten 

kan urskilja bokstäverna klart och tydligt. Logopeden bör även i förväg informera sig om 

eventuella läs- och skrivsvårigheter, för att kontrollera för falska positiva responser som 

kan bero på en bristande läsförmåga.     

 

Vakenkirurgi sker under speciella förhållanden och villkor som är svåra att återskapa i en 

naturlig miljö. För att få en verklig bild av hur språktestet fungerar intraoperativt är det 

därför nödvändigt att låta en patient genomföra uppgifterna under dessa omständigheter. 

Då ingen lämplig patient var inbokad för kirurgisk behandling under slutfasen av detta 

examensarbete testades inte uppgifterna intraoperativt. Detta är något som bör utföras 

innan det svenska testet för bedömning av förmåga av högläsning och semantisk 

meningskomplettering kan börja användas kliniskt. 

 

6.2.3. Rekommendationer 

Som tidigare nämnts eftersträvades en liten svarsspridning i pilottestningen, för att 

säkerställa uppgifternas förståelighet och svårighetsgrad. För att möjliggöra den 

bedömningen sattes regler för antal svar utöver de förutbestämda målorden, där 

alternativa svar räknades som felsvar. När intraoperativa språktest används kliniskt är det 

däremot patientens språkförmåga som ska bedömas, och inte uppgifterna. Då är det 

viktigaste att patienten kompletterar meningen på ett logiskt och grammatiskt korrekt sätt. 

Det är också viktigt att patienten är konsekvent med sina svar, då upptäckten av symptom 

vid DES kan försvåras om svaren skiljer sig mellan testomgångarna. Risken finns att 

inkonsekventa svar kan tolkas som semantiska parafasier, eller att verkliga symptom kan 

tolkas som variation i svar, och därmed missas. Detta är något logopeden bör ha i åtanke 

vid klinik användning av testet, och en kvalitativ bedömning av vilka uppgifter som ska 

användas under operation bör göras utifrån patientens preoperativa testresultat.   
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6.3. Vidare forskning 

Vid skapandet av de nya uppgifterna till detta språktest valdes ord med hög familjaritet 

och låg AoA. Vid skapandet av liknande uppgifter i framtiden skulle det vara bra att även 

ta hänsyn till ordens föreställbarhet, eftersom ord med hög föreställbarhet generellt går 

fortare att benämna (Cortese & Schock, 2012) och är lättare att komma ihåg (Caplan & 

Madan, 2016). Värt att nämna är också att uppsatsförfattarna i dessa uppgifter endast 

bedömde familjaritet och AoA för målorden. I framtiden rekommenderas att kontrollera 

dessa faktorer även av de övriga orden i meningarna, för att göra en säkrare bedömning 

av uppgifternas förståelighet.  

 

Som tidigare nämnts är samtliga uppgifter i språktestet från detta examensarbete testade 

på ett stickprov bestående av neurologiskt friska vuxna. I pilottestningarna ingick dock 

ett begränsat antal deltagare. Innan det börjar användas kliniskt bör testet genomgå en 

normering, för att bedöma dess reliabilitet. Då rekryteringen av deltagare i denna studie 

skedde genom bekvämlighetsurval, försvårades rekryteringen av personer med olika 

utbildningsnivå. Vid normeringen rekommenderas att även ha med deltagare med en lägre 

utbildningsnivå, för att undersöka om det är en betydelsefull variabel.  

 

Samtliga deltagare i denna studie hade svenska som modersmål, för att undvika att en 

ojämn språkkunskapsnivå påverkade resultatet. Det skulle vara bra om intraoperativa 

tester i Sverige fanns tillgängliga på flera språk. Att jämföra testresultatet hos en patient 

med svenska som andraspråk med resultatet hos en population med svenska som 

modersmål kan leda till en felaktig bedömning. Vid testning på patientens modersmål är 

uppgifternas svårighetsgrad bättre anpassad till dennes språkkunskapsnivå, vilket 

minskar risken för falska positiva- och negativa responser.  

 

I detta examensarbete har författarna fokuserat på att framställa ett språktest för 

bedömning av förmåga av högläsning och semantisk meningskomplettering, där 

uppgifterna har den lägsta möjliga svårighetsgrad som krävs för att bedöma dessa 

förmågor. Syftet med det var att minska risken för påverkan av ovidkommande faktorer, 

såsom felsvar som inte beror på språkliga symptom. Värt att ha i åtanke är dock att 

bedömning av förmågor som logiskt tänkande och kreativitet förutsätter testuppgifter som 

är mer kognitivt krävande. Ett semantiskt meningskompletteringstest med öppen kontext 
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kan medföra svårigheter vid intraoperativ kartläggning, men kan ändå i en del fall vara 

användbart för att få en bredare bild av patientens förmågor. Vid subkortikal kartläggning 

är tidsbegränsningen inte lika strikt som vid kortikal kartläggning, på grund av att risken 

för epilepsianfall vid förlängd stimulering är mindre (Kayama, 2012). Framtida forskning 

skulle kunna utforska möjligheten till ett språktest som bedömer flera kognitiva förmågor, 

såsom kreativitet och problemlösning, utan att det tar allt för lång tid att genomföra 

uppgifterna. Innan användning av denna typ av uppgifter bör dock logopeden göra en 

bedömning av patientens energinivå och möjlighet till medverkan.  

 

 

6.4. Slutsats 

Denna studie har resulterat i ett intraoperativt språktest på svenska, som bedömer förmåga 

av högläsning och semantisk meningskomplettering. Ett test av denna typ har efterfrågats 

av Akademiska sjukhuset i Uppsala, eftersom de i nuläget inte har tillgång till något 

intraoperativt test som bedömer dessa förmågor. Förhoppningsvis kommer detta test 

kunna bidra till en mer sensitiv intraoperativ kartläggning, och därmed öka möjligheten 

till maximal resektion och minska risken för postoperativ funktionsnedsättning vid 

kirurgisk behandling av LGG. 
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Bilaga 1: Intraoperativt språktest som bedömer förmåga av högläsning och 

semantisk meningskomplettering 

 

 Uppgift Målord Patientens 

svar 

Kommentar 

1 Kvinnan läser en... bok   

2 Han skär med en... kniv   

3 Mannen bakar en... tårta, kaka   

4 Barnen tittar på… tv, film   

5 Han hugger ved med 

en... 

yxa   

6 Mannen kör en… bil    

7 Kvinnan rör om i... grytan   

8 Han sover i sin… säng   

9 Han låser dörren med... nyckeln   

10 Han rakar sig med en… rakhyvel, 

rakapparat 

  

11 Bilen står i… garaget   

12 Spegeln hänger på... väggen   

13 Bagaren säljer… bröd, bullar   

14 Båtarna seglar på… havet, sjön   

15 Jag lyssnar på… musik, radio   

16 Jag borstar mina... tänder   

17 Apan äter en… banan   

18 Han äter med kniv och... gaffel   

19 Frisören klipper med 

en... 

sax   

20 Ekorren klättrar i ett… träd   

21 Han äter soppa med en... sked   

22 De går i kyrkan varje… söndag   

23 Mannan pratar i… telefon   
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24 Hon tittar ut genom... fönstret   

25 Mannen dricker kaffe 

med... 

mjölk, socker   

26 Hon köper medicin på… apoteket   
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Bilaga 2: Informationsbrev till deltagarna i studien 

 

 

Hej! 

Våra namn är Elizabeth Bizet och Cecilia Eddin, och vi läser logopedprogrammet vid 

Uppsala universitet. Just nu skriver vi vår d-uppsats, och syftet med uppsatsen är att ta 

fram ett språkligt test som kan användas under vakenkirurgi. 

När en patient med hjärntumör ska opereras kan det ofta vara riskfyllt, eftersom 

tumören kan ligga nära områden i hjärnan som kontrollerar viktiga förmågor, till 

exempel motorik- och språkförmågor. I dessa fall kan det bli aktuellt med så kallad 

vakenkirurgi och språktestning, alltså att patienten väcks under operationen och får 

utföra olika typer av test, där olika språkförmågor bedöms. 

I Holland har ett testbatteri vid namn Dutch Linguistic Intraoperative Protocol (DuLIP) 

tagits fram för kartläggning av områden i hjärnan relaterade till språk och tal. Detta test 

är intraoperativt, vilket betyder att det används när patienten befinner sig i ett vaket 

tillstånd under operationen. Syftet är att bedöma olika språkfunktioner. Ett viktigt 

språkområde är semantiken, alltså språklig betydelse och relationen mellan ord och 

begrepp. En svensk motsvarighet till ett av DuLIPs deltest semantisk 

meningskomplettering, som testar både semantisk- och högläsningsförmåga, finns inte 

idag.  

Vi inbjuder dig att delta i vår studie, genom att svara på våra testuppgifter. Syftet med 

testningen är att undersöka om dessa framtagna testuppgifter är förståeliga för en 

normalpopulation. Som försöksperson kommer du att individuellt få genomföra ett antal  
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muntliga uppgifter. Du kommer att få läsa meningar högt på en datorskärm och fylla i ett 

ord som fattas i slutet på varje mening.  Dina svar antecknas och sparas elektroniskt på 

en lösenordsskyddad datorfil. Testningen uppskattas ta ca. 15 minuter. Som deltagare 

förblir du anonym då inga personliga uppgifter förutom ålder, kön och utbildningsnivå 

sparas, och då resultatet redovisas på gruppnivå. 

Ljud- och videoinspelningar används inte. Du utsätts inte för någon risk genom att svara 

på testuppgifterna. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du har rätt att när som 

helst avbryta din medverkan. 

För att delta i studien kan du kontakta studieansvariga på telefon eller via mail. Hör 

gärna av dig vid eventuella frågor eller funderingar.  

Tack på förhand! 

 

Studiesansvariga:  

Elizabeth Bizet                                                                 

Tel. 0762139571  

eli-bizet@hotmail.com  

 

Cecilia Eddin:   

Tel. 0766521174 

ciccieddin1@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudhandledare:  

Monica Bloom Johansson:  

monica.bloom.johansson@neuro.uu.se 

 

Bihandledare: 

Malin Anderson:  

malin.anderson@hotmail.com 
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