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SAMMANFATTNING	
Vaken hjärnkirurgi med testning av tal- och språkfunktioner ger viktiga fördelar vid 
operation av lågmaligna gliom. Denna metod ökar möjligheten för radikal resektion av 
tumören samtidigt som viktiga funktioner som till exempel språk bevaras. Optimering 
av det intraoperativa språktestningsförfarandet ökar möjligheten för mer sensitiv 
språktestning. Det finns idag ingen konsensus, varken internationellt eller nationellt, 
kring hur man bör testa språkliga funktioner intraoperativt. Syftet med föreliggande 
arbete är att undersöka om det är möjligt att vidareutveckla de metoder som idag 
används för elicitering av spontantal och testning av läsning under vakenkirurgi av 
lågmaligna gliom på Akademiska sjukhuset i Uppsala. För att undersöka detta 
genomfördes en litteraturgenomgång vilken tillsammans med auskultationer vid 
operation och intervjuer med yrkesverksamma logopeder och neurokirurger har 
utmynnat i ett förslag på ett intraoperativt högläsningstest innehållande meningar med 
nonord, meningar utan nonord samt enskilda ord. Nivåindelningen av testmaterialet 
möjliggör för testledaren att individuellt anpassa språktestning utifrån patientens 
förmåga. I samband med färdigställandet av testet genomfördes en pilottestning av 
materialet. Det föreslagna lästestet förväntas vara mer heltäckande än det som används 
idag då det möjliggör testning av flera läsfunktioner så som de beskrivs i ”dual route-
modellen”, en psykolingvistisk teori om läsning. Dessutom har ett förslag på riktlinjer 
kring intraoperativt elicitering av spontantal formulerats.  
 
Nyckelord: afasi, alexi, dual route, intraoperativ språktestning, logopedi, lågmaligna 
gliom, läsning, spontantal, vakenkirurgi 
 
 
 	



  

 

 

ABSTRACT	
Awake surgery is the gold standard for treatment of low-grade gliomas nearby eloquent 
language areas in the brain. This method increases the possibility of radical resection 
while cognitive functions such as language are preserved, as the method allows for 
online testing of cognitive functions. Improvement of the intraoperative language tests 
could increase the possibility of more sensitive testing and thereby decrease the risk of 
postoperative language impairments. There is no international or national agreement on 
how intraoperative language testing should be performed. The aim of this study is to 
explore the possibility of developing the methods of language testing which are used 
today at Akademiska sjukhuset in Uppsala, focusing on reading and spontaneous 
speech. Therefore the authors have conducted a review of current literature. The 
literature review, observations of surgery and interviews with speech pathologists and 
neurosurgeons resulted in the development of an intraoperative reading aloud test with 
three tasks consisting of sentences with nonwords, sentences without nonwords and 
single words. The classification of the test material into different levels will allow 
clinicians to adapt the reading test based on each individual case. A pilot trial of the 
reading test was preformed. The proposed test is expected to be more comprehensive in 
comparison to the tests that are currently used, as it enables testing of the different 
reading routes described in the dual route model, a psycholinguistic reading model. 
Additionally, guidelines for eliciting spontaneous speech have been defined. 
 
Keywords: alexia, aphasia, awake surgery, dual route, intraoperative language testing, 
low-grade glioma, reading, speech and language pathology, spontaneous speech  
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1. Ordlista	och	förkortningar	
Afasi: förvärvad språkstörning orsakad 
av hjärnskada  
Alexi: förvärvad språkstörning som 
orsakas av hjärnskada och drabbar 
förmågan att läsa 
Anomi: svårighet att komma på det ord 
man vill säga  
Baslinjetestning: den språktestning 
som utförs några dagar innan operation 
med vakenkirurg där det intraoperativa 
språktestmaterialet testas och patientens 
baslinje fastställs  
Fonologisk parafasi/paralexi: 
Felsägning/felläsning i form av utbytt 
språkljud (t.ex. bott istället för boll) 
Funktionellt område: Kortikalt eller 
subkortikalt område där skada leder till 
förlust av funktion. 
Grafem: den minsta betydelseskiljande 
enheten i skrift 
Ortografisk läsning: helordsläsning  

Parafasi: felsägning på grund av 
språkstörning 
Paralexi: felläsning på grund av 
språkstörning 
Resektion: borttagning av tumör 
Semantik: den språkliga betydelsen hos 
morfem, ord, satser och fraser 
Semantisk parafasi/paralexi: relaterad 
eller orelaterad felsägning/felläsning i 
form av utbytt ord (t.ex. stol istället för 
bord eller klocka istället för öga)  
Speech/Reading arrest: ett totalt 
verbalt stopp utan påverkan på munnens 
och/eller ansiktets mototrik under 
stimulering 
Stereotypi: repetitivt yttrande utan 
betydelse på ord-, stavelse- eller 
frasnivå 
Syntax: satslära, det vill säga regler för 
hur ord kan kombineras och vilken 
funktion de har i satsen 

	
A-ning: Neurolingvistisk afasiundersökning 
AF: Fasciculus arcuatus 
AFp: Posteriora delen av fasciculus arcuate 
DES: Direkt elektrisk stimulering 
GNU: Grundläggande Neurolingvistisk Undersökning 
IFOF: Inferiora frontooccipitala fascikeln 
ILF: Inferiora longitudinella fascikeln 
ILFa: Anteriora delen av Inferiora longitudinella fascikeln 
ILFp: Posteriora delen av inferiora longitudinella fascikeln 
ITGp: Posteriora delen av inferiora temporala gyrus 
LGG: Lågmaligna gliom “low grade glioma” 
MLU: “Mean length of utterance” 
PAPAP: Pia Apts afasiprövning 
SMA: Supplementära motorarean 
SVO-konstruktion: Subjekt-verb-objekt-konstruktion 
VWFA: “Visual Word Form Area” 
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2. Bakgrund	
Vakenkirurgi används allt mer frekvent vid behandling av lågmaligna gliom (LGG) 
malignitetsgrad II. I takt med att metoden för vakenkirurgi utvecklas behövs även 
utveckling av de intraoperativa språktesterna. Här följer en genomgång av tumörtypen 
lågmaligna gliom, dess omhändertagande i form av vakenkirurgi samt en beskrivning av 
hur den intraoperativa språktestningen görs idag.  
 
2.1. Hjärntumörer	

Årligen insjuknar 1300 personer i hjärntumörer av olika slag i Sverige. Tumörerna 
klassificeras utifrån celltyp och malignitetsgrad. De graderas från I till IV baserat på den 
biologiska aggressiviteten där grad I är benign och grad IV är mest malign (Duffau, 
2013; Malmström, 2014; Smits & Hesselager, 2012). 
 
Gliom är ett samlingsnamn för olika typer av tumörer som utvecklas från gliaceller och 
är de mest frekvent förekommande intrakraniella primära tumörerna. De bildas ur olika 
former av gliaceller: astrocyter, oligodendrocyter och ependymala celler, troligtvis ur 
omogna förstadier till cellerna. LGG växer infiltrativt i hjärnan vilket gör dem svåra att 
operera radikalt (Duffau, 2013; Smits & Hesselager, 2012). 
 
I princip alla LGG genomgår med tiden en så kallad malignifiering. De blir högmaligna 
och övergår till att bli ett sekundärt glioblastom (gliom grad IV) (Sanai, Chang & 
Berger, 2011). Sjukdomsförloppet varierar dock från person till person. Det kliniska 
tillståndet är ofta stabilt under flera år, men tumören kan också snabbt övergå i en mer 
malign form med ett aggressivt sjukdomsförlopp. Därför är det viktigt med ett snabbt 
omhändertagande (Duffau, 2013; Smits & Hesselager, 2012).  
 
Patienterna är ofta unga och medelåldern vid symptomdebut är 39 år. Överlevnaden 
varierar men utan behandling är medianöverlevnaden 5-10 år. Det är vanligt att 
tumörerna är lokaliserade nära funktionella språkområden, supplementära motorarean 
(SMA) och insula (Kleihues, 2002; Smits & Hesselager, 2012). 
 
2.1.1. Glioms	inverkan	på	språket	
Den långsamma och infiltrativa tillväxten hos LGG i kombination med hjärnans 
plasticitet gör att funktionella områden ofta flyttar på sig. Vid resektion (borttagning av 
tumör) kan man även hitta funktionell vävnad inom tumörens utbredningsområde 
(Duffau et al., 2005; Sanai et al., 2008). Plasticiteten och det individuella tillväxtsättet 
gör varje patientfall unikt vilket man måste ta i beaktande inför och under behandling 
(Duffau et al., 2005; Smits & Hesselager, 2012). Det är inte nödvändigtvis så att två 
personer med tumör i samma område uppvisar samma symptom eller sjukdomsbild 
(Ottenhausen et al., 2015).  
 
I dagsläget är vakenkirurgi den ”gyllene standarden” för omhändertagandet vid LGG i 
eller i närheten av funktionella områden. Det möjliggör testning av funktioner som till 
exempel språk under operationens gång (Talacchi et al., 2013a). Metoden ger bättre 
förutsättningar för radikal resektion, samtidigt som funktioner, bland annat språkliga, 
bevaras, vilket ökar patientens chanser till ökad livslängd med bevarad livskvalitet 
(Bauchet, 2013; Duffau et al., 2003; Smits et al., 2011). Även om man under operation 
är noga med att bevara funktionella språkområden får en stor del av patienterna som 
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opereras påverkan på språk eller tal efter operationen. Denna påverkan är i de flesta fall 
övergående (Bello et al., 2007; Duffau et al., 2003). Hjärnans plasticitet är en 
bidragande anledning till att patienter som får påverkan på språket direkt efter operation 
återhämtar sig (Duffau et al., 2005). Subkortikala banor har visat sig ha mindre 
plasticitet än kortikala strukturer och förlust av funktion medför större risk att bli 
permanent (Duffau, 2014). 
 
2.2. Vakenkirurgi	av	lågmaligna	gliom	

Vid vakenkirurgi är patienten vaken under den del av operationen då tumörresektionen 
sker. Hur länge patienten är vaken varierar från fall till fall. När patienten har fått hjälp 
att lägga sig bekvämt och i en bra position på britsen inleds operationen med att 
patienten sövs och huvudet stabiliseras genom att skruvas fast. Patienten får lugnande 
medel och lokalbedövning i hjärnhinnor och området runt kraniotomin. Hjärnvävnaden 
har inga smärtreceptorer. Under narkosen utförs kraniotomin och cortex friläggs.  
 

När patienten har väckts påbörjas 
kartläggning av funktionella områden i 
hjärnan med hjälp av direkt elektrisk 
stimulering (DES). Kartläggning med DES 
innebär att kortikala och subkortikala 
områden stimuleras med en bipolär, och 
ibland (vid motorisk subkortikal 
stimulering) en unipolär elektrod (se figur 
1). Elektroden stimulerar ett område på 1 
cm2. Stimuleringen resulterar i en tillfällig 
förlust av funktion i det stimulerade 
området. Genom att patienten utför 
språkliga och motoriska uppgifter 
samtidigt som man stimulerar i hjärnan 
kan man få information om var dessa 
funktioner är lokaliserade. Ett område 

räknas som funktionellt om det ger utslag vid två av tre stimuleringar. Området 
markeras sedan med en siffra. De språkliga uppgifterna (t.ex. bilder och text) visas på 
en datorskärm som är fäst på en ställning framför patientens ansikte (se figur 3). 
Skärmen är kopplad till den dator som neurofysiologen styr över och med hjälp av 

Figur 2. Utrustningen som styr 
stimulering och bildvisning, på  
bilden: neurofysiolog Hans Axelson.  

Figur 3. Bildskärmarna som visar bildspelet. 
Den större skärmen i förgrunden är vänd mot 
patienten och den mindre skärmen i bakgrunden 
är vänd mot testledaren.  

Figur 1. Kartläggning: stimulering med elektrod och 
markering av områden. 
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denna utrustning kan stimuleringen synkas med bild- och textvisningen (se figur 2). 
Testledaren kan se samma bilder på en skärm bakom patientens skärm. Kartläggning av 
funktion sker upprepade gånger under operationen. Språktestningen utförs både under 
kartläggning och resektion av tumör.      
 
2.2.1. Vakenkirurgi	av	lågmaligna	gliom	i	Sverige	
Omhändertagandet av patienter med LGG skiljer sig åt i olika delar av Sverige (Smits et 
al., 2011). Vakenkirurgi med intraoperativ språktestning sker på fem 
universitetssjukhus: Skånes universitetssjukhus i Lund, Sahlgrenska sjukhuset i 
Göteborg, Linköpings universitetssjukhus, Karolinska Sjukhuset i Stockholm och 
Akademiska Sjukhuset i Uppsala (Andersson & Sandström, 2014). 
 
2.3. Språktestning	vid	vakenkirurgi	

Det råder ingen konsensus kring vilka språkliga förmågor som bör testas och vilka 
språkliga test som bör tillämpas i samband med vakenkirurgi av LGG. Vissa studier 
beskriver varierad och nivåindelad testning av många språkliga modaliteter (Bello et al., 
2007; De Witte et al., 2015b) medan andra endast testar objektsbenämning, räkning och 
läsning (Duffau, 2005). Utökad språktestning kan förlänga operationstiden (Maria 
Zetterling, neurokirurg och Malin Andersson, leg logoped, personlig kommunikation, 
2015-03-19). 
 
Objektsbenämning från bildmaterial vid vakenkirurgi beskrevs först under den senare 
delen av 1970-talet (Ojemann, 1979). Liknande tillvägagångssätt med tillägg av fler 
uppgifter för att testa andra språkliga modaliteter är vanligt förekommande idag. Vid 
objektsbenämning får patienten se en bild och ska då säga vad bilden föreställer. 
Benämningen föregås av en standardfras ”Det är en/ett…”. Om patienten klarar att säga 
frasen men inte benämna bilden anses felet hamna i kategorin anomi. Om patienten inte 
klarar av att producera varken frasen eller benämna bilden utan att ansiktsmotoriken är 
påverkad benämns felet som speech arrest. Även räkning, så kallat automatiserat tal, 
används ibland för att särskilja speech arrest från andra motoriska eller sensoriska 
hinder av talflödet. Om patienten istället byter ut språkljud, stavelser eller hela ordet 
kallas det för en parafasi. En parafasi kan vara fonologisk eller semantisk. 
Verbelicitering med hjälp av bilder ger fördjupad information om patientens 
ordmobiliseringsförmåga, då man sett att verb aktiverar andra hjärnområden än 
substantiv. Läsning testas ofta med högläsningsuppgifter bestående av ord eller 
meningar (Talacchi et al., 2013b). Spontantal nämns som en uppgift som används 
intraoperativt, men hur och på vilket sätt uppgiften används beskrivs sällan i 
litteraturen. Samtal kring vardagliga ämnen mellan testledare och patient kan både ge 
information om språklig förmåga och ha lugnande inverkan på patienten (De Witte et 
al., 2015a). 
 
Några dagar innan operationen genomförs en baslinjetestning där patient och testledare 
går igenom det intraoperativa testmaterialet och uppgifter som patienten inte klarar av 
att besvara exkluderas. Detta gör att testledaren kan bortse från påverkan av preoperativ 
afasi när patienten besvarar uppgifterna under operation. Dessutom görs en 
språkbedömning av logoped pre- och postoperativt. Detta gör det möjligt att utvärdera 
operationsresultatet (Andersson & Sandström, 2014; Maria Zetterling, neurokirurg, 
personlig kommunikation, 2015-04-23). 
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Språktestning vid vakenkirurgi ger inte samma möjlighet till standardisering och 
normering som språktestning i andra logopediska kliniska situationer. Det kan ses som 
legitimt att använda onormerat testmaterial vid vakenkirurgi då patientens resultat 
jämförs med resultaten från baslinjetestningen. Standardisering är dock av stor vikt även 
i ett intraoperativt test. Det underlättar för jämförelse mellan patienter i eventuella 
studier på området (Rofes & Miceli, 2014).   
 
2.3.1. Begränsningar	vid	språktestning	
Det finns en rad försvårande omständigheter för språktestning under operation. Den 
bullriga omgivningen begränsar patientens möjligheter att uppfatta auditiva stimuli och 
försvårar även för testledare att uppfatta vad patienten säger. Synfältet kan vara 
begränsat på grund av neurologisk påverkan samt beroende på patientens position, 
vilket försvårar testsituationen. Om patienten har behov av glasögon kan dessa 
användas förutsatt att de inte stör resektionsområdet. Om så är fallet kan ena skalmen 
skruvas av och glasögonen sedan användas som vanligt. Under operationen kan samma 
språkliga övning pågå i upp till 40 minuter, vilket ställer höga krav på 
koncentrationsförmågan (Andersson & Sandström, 2014; observationer vid 
operationsauskultation). Används istället språkliga test där uppgifterna hela tiden 
alterneras krävs också att patienten är tillräckligt alert för att uppfatta detta (De Witte et 
al., 2015a). Operationssituationen ger upphov till smärta som i sin tur kan göra 
patienten orolig. Symptom på oro och trötthet kan vara svåra att skilja från felsvar på 
grund av stimulering, vilket är anledningen till att man stimulerar samma plats tre 
gånger (Duffau, 2013). Användandet av lugnande medel kan ha negativ inverkan på 
patientens medverkan (Kayama, 2012). 
 
2.3.2. Språktestning	vid	vakenkirurgi	i	Sverige		
Vilka språkliga test man använder skiljer sig åt mellan de olika sjukhusen. På tre av fem 
sjukhus utförs den intraoperativa språktestningen av en logoped. Enligt en enkät kring 
vakenkirurgi av LGG i Sverige används visuell objektsbenämning vid samtliga 
universitetssjukhus som använder intraoperativa språktest (se avsnitt 2.2.1.). De flesta 
använder sig även av räkning och läsning i någon form, antingen meningar, enstaka ord 
eller bokstäver. Det finns ingen nationell överenskommelse om hur den intraoperativa 
språktestningen bör genomföras (Andersson & Sandström, 2014). 
 
2.3.3. Språktestning	på	Akademiska	sjukhuset	i	Uppsala	
Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala testas i nuläget språk och tal intraoperativt med sju 
test (Malin Andersson, leg. logoped, personlig kommunikation, 2015-09-14). Från 
början användes automatiserat tal i form av räkning eller uppräkning av veckans dagar, 
objektsbenämning, test av ansiktsmotorik samt diadochokinesi (stavelseupprepningar 
och stavelseväxlingar). Sedan våren 2015 används även bilder för elicitering av subjekt-
verb-objektmeningar (SVO-konstruktioner), vilket kan ge utökad information om 
patientens grammatiska och syntaktiska förmåga (Andersson & Sandström, 2014; De 
Witte et al., 2015b). Spontantalselicitering används under hela operationsförloppet för 
att kontrollera att patienten är vaken och vid medvetande samt för att omedelbart få 
signaler om språkfunktionen påverkats. Läsning testas på en del av patienterna beroende 
på om tumören är lokaliserad i områden associerade med läsning (ofta parietooccipitala 
och temporoparietala områden) och bedöms genom högläsning av meningar. Ett 
exempel på en mening är ”vattnet är kallt på vintern”, de övriga meningarna har 
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liknande konstruktion (Malin Andersson, leg. logoped, personlig kommunikation, 2015-
09-14; Hans Axelson, neurofysiolog, personlig kommunikation, 2015-09-17). 
 
2.4. Problemformulering		

För att kunna testa patientens språkförmåga under operationen måste ett test utvecklat 
för detta specifika ändamål användas. Till exempel måste uppgifterna vara sådana att 
patienten orkar och kan medverka under många timmar (Duffau, 2007). Flera studier 
har visat att standardiserade testbatterier misslyckas i att identifiera den här 
patientgruppens ofta subtila språknedsättningar, samt att individuellt anpassade test kan 
generera mer sensitiv testning (Talacchi et al., 2013b). 
 
En patients läsförmåga kan påverkas av operation (Petrovich Brennan et al., 2007). Det 
råder oenighet bland forskarna om huruvida läsning aktiverar större eller mindre 
kortikala områden än benämning av bilder (se bl.a. Cohen & Dehaene, 2004; Price & 
Mechelli, 2005; Roux et al., 2004). Stimulering av hjärnområden med DES har i vissa 
fall visat att patienter oftare får läspåverkan än benämningspåverkan (Roux et al. 2004). 
Trots detta testas inte läsning av alla kirurgiska team som gör denna typ av operation.  
 
Som nämnts ovan testas läsning oftast med hjälp av högläsning av enstaka ord eller 
korta meningar. Genom att testa läsning med hjälp av olika uppgifter har man försökt 
koppla ihop läsprocesserna med olika områden i hjärnan. I dag på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala testas bara en av dessa läsprocesser. Ett mer varierat material skulle 
eventuellt kunna ge en bättre bild av läsförmågan, till exempel genom läsning av nonord 
och ord (Talacchi et al., 2013b; Zemmoura et al., 2015). 
 
Patienter med afasi anger ofta att brister i vardaglig kommunikation med familj och 
vänner är det som påverkar dem mest. Flera studier tyder på att patientens förmåga till 
spontantal kan vara reducerad utan att förmågan att benämna bilder eller ramsräkna är 
nedsatt, varför det är viktigt att även detta testas intraoperativt (Satoer et al., 2014; 
Satoer et al., 2013). Det finns fall där patienter som opererats inte haft funktionella 
språkområden i resektionsområdet men som ändå fått språklig påverkan postoperativt 
(Duffau, 2005; Satoer et al., 2013). Det finns idag inget specifikt material för elicitering 
av just spontantal på Akademiska sjukhuset (Andersson & Sandström, 2014; Maria 
Zetterling, neurokirurg, personlig kommunikation, 2015-04-23).  
 

3. Syfte	
Syftet med föreliggande arbete är att undersöka om det är möjligt att vidareutveckla de 
metoder som idag används för elicitering av spontantal och högläsning under 
vakenkirurgi av LGG vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.  
  
Ett av studiens mål är att ta fram ett testmaterial som kan ingå i det testbatteri som idag 
används på Akademiska sjukhuset i Uppsala.  
 
Med bakgrund av detta ämnar studien besvara följande frågeställningar: 

1. Bör högläsning testas intraoperativt och i så fall hur? 
2. Kan spontantal testas intraoperativt och i så fall hur?  
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4. Teoretisk	bakgrund,	underlag	för	testutvecklande	
4.1. Metod	för	teoretisk	bakgrund	

Detta arbete baseras på en litteraturgenomgång av artiklar som behandlar ämnet 
vakenkirurgi av LGG. Termen litteraturgenomgång har valts då arbetet inte uppfyller 
kraven för en strukturerad litteraturstudie så som den beskrivs av Forsberg och 
Wengström (2008). I den mån det varit möjligt har mallen för en strukturerad 
litteraturstudie följts.  
 
Sökningen av litteratur begränsades till två sökmotorer: PubMed och GoogleScholar. Se 
bilaga 1 för en översikt av de sökord som använts. Sökningarna resulterade i ett brett 
omfång av litteratur från områdena logopedi, afasiologi, lingvistik, psykolingvistik, 
neurolingvistik och neuroanatomi. De granskade artiklarna var skrivna på engelska eller 
svenska. Vid några tillfällen har det inte varit möjligt att hitta originalartiklar och då har 
översiktsartiklar, så kallade reviews, använts.  
 
Utöver litteratursökningen studerades befintliga testmaterial och manualer för att få en 
bild av hur svenska afasitest är uppbyggda. Två telefonintervjuer med logopeder som 
arbetar med språktestning vid vakenkirurgi genomfördes, Fritjof Norrelgen (leg. 
logoped, Karolinska institutet) och Malin Antonsson (leg. logoped, Göteborgs 
Universitet). De har varit med och utvecklat de intraoperativa testmaterialen som 
används vid respektive sjukhus. Vidare har dialog förts med leg. logoped Malin 
Andersson och neurokirurg Maria Zetterling på Akademiska sjukhuset. Syftet med 
dessa kontakter var (1) att få en bild av hur de resonerat kring val av testuppgifter och 
(2) få deras åsikter kring styrkor och svagheter med intraoperativ testning av läsning 
och spontantal. Denna studie avgränsas till att beröra spontantal och 
högläsningsaspekten av läsning, ej läsförståelse, då en översyn av de befintliga 
testmetoderna efterfrågats av neurokirurg och logoped på Akademiska sjukhuset.  
 
Arbetet med litteraturgenomgången inleddes med auskultation vid två 
vakenkirurgioperationer som genomfördes på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 
Auskultationens syfte var (1) att samla in information som till viss del skulle besvara 
frågeställningarna, det vill säga hur spontantal och läsning testas idag på Akademiska 
sjukhuset, och (2) att få en bild av operationssituationen, för att bättre förstå testledarens 
men även patientens situation. Samtycke för dessa auskultationer inhämtades från 
ansvarig läkare.  
 
4.2. Högläsning	

Handlingen att läsa definieras som att ”låta blicken löpa längs textrader för att tillägna 
sig deras innehåll tyst eller åtföljt av uppläsning” (Svensk ordbok, 2009). Läsning kan 
delas upp i två delar: ordavkodning och läsförståelse. Vid högläsning är förmågan att 
förstå vad man läser inte nödvändig, däremot krävs att man kan avkoda texten. 
Avkodningen sker genom grafemavkodning (bokstav för bokstav alternativt i små 
kombinationer av bokstäver) eller via ortografisk avkodning (ord för ord) och detta 
omvandlas sedan till talat språk. Högläsning är således en komplex process som 
involverar flera olika högre kognitiva delprocesser (Kamhi & Catts, 2012). 
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Detta avsnitt behandlar dual route-modellen, en teoretisk förklaringsmodell för läsning, 
och därefter följer en översikt av kortikala och subkortikala strukturer involverade i 
läsprocessen. Slutligen beskrivs hur högläsning testas inom logopedi och hur det testas 
intraoperativt. 
 
4.2.1. Dual	route-modellen	
När det gäller högläsning är dual route-modellen en av de mest inflytelserika 
förklaringsmodeller som finns att tillgå (Leff & Starrfelt, 2014). 
 
Modellen som först presenterades 
1973 grundar sig i både 
neurolingvistiska och psyko-
lingvistiska teorier och har 
utformats genom observation av 
hjärnskadade patienter med alexi 
(Leff & Starrfelt, 2014; Ripamonti 
et al., 2014; Zemmoura et al., 
2015). Dual route har senare 
utvecklats vidare och fått ett antal 
kompletteringar (Coltheart et al., 
2001). 
 
Trots namnet består modellen 
egentligen av tre rutter, den 
semantiska lexikala rutten, den 
icke-semantiska lexikala rutten och 
den icke-lexikala rutten. Denna 
modell beskriver högläsning på 
ordnivå (Coltheart et al., 1993; 
Coltheart et al., 2001). 
 
Ortografisk analys innebär att det 
görs en visuell identifiering av 
bokstäverna vi ser.  
 
Den icke-lexikala rutten (se figur 
4) står för processen att para ihop 
de grafem (bokstäver) vi känner 
igen med deras respektive fonem 
(ljudenheter), antingen bokstav för bokstav eller i små kombinationer av bokstäver. Med 
högläsning genom den icke-lexikala rutten kan vi läsa nya och kända ljudenligt stavade 
ord (ord som stavas som de låter) samt nonord (ord utan betydelse) men inte ljudstridigt 
stavade ord (ord som inte stavas som de låter). Läsning via den icke-lexikala rutten går 
inte genom det semantiska systemet varför vi inte får någon förståelse för det vi läser. I 
vardaglig läsning används denna läsrutt när vi exempelvis stöter på nya ord eller namn. 
 
Den semantiska lexikala rutten (se figur 4) är kopplad till det ortografiska 
inputlexikonet (den kunskap vi har om ordens ortografiska uppbyggnad) och det 
semantiska systemet där betydelsen av ord finns lagrad. Via denna högläsningsrutt kan 

Figur 4. Dual route modellen, egen översättning av 
modellens delprocesser (Coltheart et al., 2001; Leff & 
Starrfelt, 2014) 
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vi läsa tidigare kända ord, både ljudstridigt och ljudenligt stavade ord, men inte nya ord 
eller nonord.  
 
Den icke-semantiska lexikala rutten (se figur 4) fungerar på samma sätt som den 
semantiska lexikala rutten men utan den semantiska kopplingen, det vill säga vi känner 
igen ett ord och kan läsa det högt utan att aktivera betydelsen av det i det semantiska 
nätverket. 
 
Det sista steget vid högläsning är fonemsystemet där vi aktiverar de fonem som ska 
användas vid uppläsning av ordet. Därefter skickas informationen till talapparaten som 
uttalar ordet (Coltheart et al., 2001; Leff & Starrfelt, 2014; Ripamonti et al., 2014). 
 
4.2.2. Alexi	
Alexi innebär en förvärvad språkstörning som påverkar förmågan att läsa och delas in i 
två huvudgrupper: centrala och perifera alexier. En perifer alexi innebär nedsättning 
begränsad till läsförmågan medan en central alexi kan innebära funktionsnedsättning på 
flertalet språkliga områden. Det finns olika typer av perifera respektive centrala alexier 
och de benämns som ”dyslexier” även om skadorna är förvärvade (Leff & Starrfelt, 
2014; Ripamonti et al., 2014). Dessa renodlade alexier tilldelas stor plats i forskningen 
men är relativt sällsynta i praktiken. I en analys av en databas bestående av 432 
engelsktalande strokepatienter visades det att 78 % av personerna med alexi hade en 
blandad typ medan de renodlade alexityperna stod för de resterande 22 % (Leff & 
Starrfelt, 2014). De centrala alexierna beskrivs i tabell 1 med koppling till dual route 
och skadelokalisationer medan de perifera alexierna beskrivs i text nedan. 
 
Hemianopisk alexi orsakas av synfältsbortfall och leder ofta till långsammare läsning. 
Ett högersidigt synfältsbortfall ger större lässvårigheter än ett vänstersidigt. Neglektalexi 
innebär ofrivillig ouppmärksamhet antingen på höger eller vänster sida av ord eller text. 
Både hemianopisk alexi och neglektalexi har kontralateral skadelokalisation. Ren alexi 
innebär nedsättning i läsförmågan utan någon påverkan på förmågan att skriva eller på 
övriga språkliga förmågor och karaktäriseras av långsam läsning. Denna diagnos är 
ovanlig. Ren alexi och hemianopisk alexi kan särskiljas genom att undersöka grad av 
nedsatt läshastighet. Ren alexi uppkommer oftast efter ocklusion av posteriora cerebrala 
artären eller av tumörer i occipitotemporalloben, alternativt på grund av den kirurgiska 
behandlingen av dessa (Leff & Starrfelt, 2014). 
 
4.2.3. Kortikala	och	subkortikala	strukturer	involverade	i	högläsning	
Hjärnavbildningsstudier och observationer av funktion efter förvärvad hjärnskada ger 
olika bilder om var läsfunktioner finns lokaliserade i hjärnan. Den litteratur som finns i 
området bygger ofta på fallstudier. Detta gör det svårt att skapa en överskådlig bild av 
var olika funktioner är lokaliserade (Ripamonti et al., 2014). 
 
4.2.3.1 Kortikala	strukturer	
”Visual word form area” (VWFA, den visuella ordformsarean) är en föreslagen 
benämning på ett område i den vänstra occipitotemporalfåran som är aktiv vid läsning 
(Dehaene & Cohen, 2011). En precis lokalisation och storlek på området är omtvistad, 
så även funktionen. VWFA överlappar en del av området i ventrala visuella kortex som 
är specialiserad för igenkänning av linjefigurer, till exempel bokstäver. Området hjälper 
oss på så vis att känna igen kombinationer av bokstäver och korta ord. En skada i detta 
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område föreslås således leda till ren alexi (se avsnitt 4.2.2.) (Leff & Starrfelt, 2014). 
Price och Devlin (2003) är kritiska till teorierna om VWFA och menar att bevisen andra 
forskargrupper funnit för områdets lokalisation och funktion är bristande. Enligt dem 
ska det inte finnas några rapporterade fall av ren alexi som har svårigheter begränsade 
till visuell ordformsprocessning. Anledningarna till svårigheterna att bestämma VWFA 
och dess subkortikala kopplingars funktion är att ett flertal subkortikala banor (minst 
sex stycken) antingen passerar eller är kopplade till VWFA (Zemmoura et al., 2015). 
 
Andra lässpecifika områden i vänster hemisfär har hittats i precentrala gyrus, 
postcentrala gyrus, angulara gyrus, supramarginala gyrus, den posteriora delen av 
superiora temporalgyrus, den posteriora delen av inferiora frontala gyrus, den posteriora 
delen av mediala temporala gyrus, den posteriora delen av fusiforma gyrus samt i 
occipitotemporala områden i båda hemisfärer (Cohen et al., 2004; Devlin et al., 2006; 
Roux et al., 2004). Sammanfattningsvis är det många områden vilkas specifika funktion 
ännu ej är helt kartlagda.  
 
4.2.3.2 Subkortikala	strukturer	
De subkortikala banorna som är 
kopplade till VWFA är den 
inferiora longitudinella fascikeln 
(ILF), den inferiora 
frontooccipitala fascikeln (IFOF), 
det långa segmentet av fasciculus 
arcuate (AF), det posteriora 
vertikala segmentet av fasciculus 
arcuate (AFp), den ventrala 
occipitala fascikeln (VOF) och 
fibrerna som bildar den posteriora 
corpus callossum. Inte alla dessa 
banor har visat sig påverka 
läsförmågan (Zemmoura et al., 
2015). 
  
Stimulering av vänster posteriora inferiora temporala kortex har setts ge globala 
lässvårigheter och subkortikal stimulering av den anteriora delen av VWFA ger störning 
i den lexikala rutten. Subkortikal stimulering av den posteriora inferiora temporala 
gyrus (ITGp, kopplingen mellan VWFA och AFp), har setts ge störning i både den 
lexikala och den ickelexikala rutten (Zemmoura et al. 2015, se tabell 1). 
 
Resektion av ILFp som kopplar visuellt kortex till VWFA antas kunna ge upphov till 
globala lässvårigheter medan resektion av den vänstra ITGp kan ge svårigheter att läsa 
nonord och ljudstridigt stavade ord. Resektion av den vänstra ILFp har setts ge ren alexi 
(endast lässvårigheter, inga andra språkliga nedsättningar) medan resektion av ILFa inte 
gett några bestående svårigheter (Zemmoura et al., 2015). Fler studier har sett att 
stimulering av ILF ger läspåverkan (Coello et al., 2013; Gil-Robles et al., 2013). 
 
 
 

Figur 5. Hjärnan från sidan, stora gyri markerade. 
Nedladdad 12e oktober 2015 från 
http://en.wikipedia.org/wiki/Supramarginal_gyrus  
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Tabell 1. Sammanställning av de centrala alexierna och dess koppling till dual route och 
skadelokalisationer utifrån Ripamonti et al (2014), Vandermosten et al. (2013), Zemmoura et al., 2015). 
Vandermosten et al. (2013) har studerat personer med medfödda läs- och skrivsvårigheter. 
 
  Skada på rutt  Skadeområden 

 Semantiska 
lexikala 
rutten 

Icke-semantiska 
lexikala rutten 

Icke-lexikala 
rutten 

Enligt hjärn-
avbildnings-studier 

Enligt DES-
studier och 
operationer 

Ytdyslexi  Svårighet att 
läsa ljudstridigt 
stavade ord  
 
Kan läsa 
ljudenligt 
stavade ord och 
nonord 

 Occipito-temporala, 
inferiora temporala 
områden och 
mellerstatemporala 
gyrus  
(Ripamonti et al., 2014) 
 
IFOF (Vandermosten et 
al., 2013) 

Subkortikal 
stimulering av 
anteriora delen 
av VWFA 
(Zemmoura et 
al., 2015) 

Direkt 
dyslexi 

Kan läsa 
ljudstridigt 
och 
ljudenligt 
stavade ord 
samt nonord 
men utan 
förståelse 

  Brocas area (Ripamonti 
et al., 2014 

 

Fonologisk 
dyslexi 

  Svårighet att 
läsa nonord 
och nya 
okända ord 
 
Kan läsa 
kända 
ljudenligt och 
ljudstridigt 
stavade ord 

Supra-marginala gyrus, 
angulara gyrus, 
superiora temporala 
gyrus samt brocas area 
(Ripamonti et al., 2014) 
 
AF (Vandermosten et 
al., 2013) 
 

Resektion av 
ITGp 
(Zemmoura et 
al., 2015) 

Djup-
dyslexi 

 Svårighet att 
läsa ljudstridigt 
stavade ord 

Svårighet att 
läsa nonord 
och nya ord 

 Subkortikal 
stimulering av 
ITGp 
(koppling AFp 
och VWFA) 
(Zemmoura et 
al., 2015) 

 
4.2.4. Befintliga	intraoperativa	högläsningstest	
Det finns en stor variation av möjliga lästest att genomföra intraoperativt: högläsning av 
ord och nonord, högläsning av meningar, högläsning av ord, högläsning av bokstäver 
och siffror, högläsning av bärfrasen ”det här är en” (vid bildbenämning) samt 
högläsning av en halv mening där patienten ombeds hitta på ett avslut till meningen (De 
Witte et. al., 2015b; Duffau et al., 2003; Roux et al., 2004; Sanai et al., 2008; Serafini et 
al., 2013; Zemmoura et al., 2015; Fritjof Norelgen, leg. logoped, personlig 
kommunikation, 2015-04-13; Hans Axelson, neurofysiolog, personlig kommunikation, 
2015-09-17). Serafini et al. (2013) låter dessutom patienterna säga bärfrasen ”här står 
det” (eng. This says…) innan de läser meningen, för att kontrollera att patientens 
vakengrad är tillräcklig och för att utesluta speech arrest. Författare beskriver tyvärr 
sällan hur de konstruerat högläsningsmeningar, därför är det svårt att veta om de använt 
ett standardiserat material (Talacchi et al., 2013b; Zemmoura et al., 2015). Ovan 
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nämnda lästest testar olika aspekter av läsning. Det är svårt att utifrån litteraturen i 
ämnet ta reda på vilken av testmetoderna som är vanligast.  
 
Det är viktigt att läsningen ska hinna ske under stimuleringen, vilket är 3 sekunder på 
Akademiska sjukhuset, Uppsala. Detta begränsar längden och svårigheten på 
uppgifterna (De Witte et al., 2015b). Roux et al. (2004) kartlägger läsningen på ett annat 
sätt. De stimulerar randomiserat medan patienten utför högläsningsuppgifter. Under 
loppet av 3 sekunder finns det utrymme att läsa meningar vilket kan ge möjlighet att 
testa fler läsprocesser i varje uppgift än om endast läsning av ord testas.  
 
4.2.5. Bedömning	av	högläsning	inom	logopedi	
Vid bedömning av läsförmåga efter förvärvad hjärnskada är det viktigt att utesluta 
premorbida lässvårigheter (svårigheter som fanns innan insjuknande, till exempel 
dyslexi) för att reda ut om det tillkommit svårigheter eller ej (Whitworth., 2014). 
Prevalensen för dyslexi är 5-12 % (Norton et al., 2015). 
 
Både personer med och utan lässvårigheter kan läsa fel. Att titta på typen av läsfel säger 
mer om läsförmågan än att räkna hur många läsfel som uppstår. Vid läs- och 
skrivutredningar urskiljer sig sämre läsare genom att göra fler fel på fonemnivå och fel 
av syntaktisk karaktär, vilket gör innehållet svårare att förstå (Magnusson et al., 2008). 
Högläsning av nonord (ord som saknar betydelse) har ansetts vara den säkraste metoden 
för att upptäcka läsproblem. Vid testning av nonord är det viktigt att tänka på att en del 
av den vuxna, friska populationen har svårigheter att läsa just dessa ord även om deras 
förmåga att läsa enkla vardagliga texter inte är påverkad (Olofsson, 1994). 
 
En normering av ett test möjliggör för logopeden att urskilja normala felläsningar från 
felläsning på grund av språkstörning genom att en kontrollgrupp av normala läsare har 
blivit testade. På så vis är de normala felläsningarna inräknade i normeringen (Ivanova 
& Hallowell, 2013). I tabell 2 presenteras en sammanställning av de läsfel man ser hos 
personer med olika typer av central alexi.  
 
Tabell 2. En sammanställning av de centrala alexityperna och de läsfel som kan uppstå (egen översättning 
av tabell; Leff & Starrfelt, 2014). 
 
 Ordtypseffekt Feltyper 

Central 
alexityp 

Ljud-stridiga 
ord 

Nonord Funktions-
ord 

Semantiska Morfologiska Visuella Regulari-
sering* 

Ytlig  Läsfel OK OK Nej Ja Nej Ja 

Fonologisk  OK Läsfel OK Nej Ja Nej Nej 

Djup Varierat Läsfel Läsfel Ja Ja Ja Nej 

* Regularisering innebär en felaktig läsning av ljudstridigt stavade ord. 
 
Afasitesten som testar läsning är ofta uppbyggda på liknande sätt. Högläsnings-
uppgifterna är nivåanpassade så att de går från lättare till svårare uppgifter. I 
Neurolingvistisk afasiundersökning (A-ning) testas ljudning och identifiering av 
bokstäver, högläsning av ljudenligt stavade och ljudstridigt stavade ord, nonord, 
meningar och längre texter (Lindström & Werner, 2000). Grundläggande 
Neuropsykologisk Undersökning (GNU) testar högläsning av ord, meningar och text. 
Orden är både ljudstridigt och ljudenligt stavade (Apt, 2001). Pia Apts Afasiprövning 
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(PAPAP) är ett mer omfattande test än GNU men är framtagen av samma författare. I 
PAPAP testas identifiering och ljudning av bokstäver, högläsning av ljudenligt stavade 
ord, ljudstridigt stavade ord, nonord, meningar och text. Orden och meningarna ökar i 
längd vilket gör det möjligt att bedöma om patienten uppvisar svårigheter att läsa längre 
ord och mer komplexa meningar (Apt et al., 1997). 
 
Resultaten bedöms utifrån förekomst av paralexier (A-ning använder termen 
litteralparafasi och graderar dem ”lätta” eller ”måttliga” utan vidare differentiering), 
utelämningar, tillägg, omskrivningar, felläsningar av tempus och grammatiska ändelser 
och omkastningar av ord i en mening eller i text. I PAPAP jämförs läsningen av 
ljudenligt och ljudstridigt stavade ord genom en uppgift med matchade ord (t.ex. tak-
tack, såg-sång). I A-ning ingår båda kategorierna av ord men vid bedömningen läggs 
ingen vikt vid detta (Apt, 2001; Apt et al., 1997; Lindström & Werner, 2000). 
 
Det finns ett begränsat antal afasitest på svenska som testar läsning. Om nivån i 
afasitesten är för enkel för patienten kan man använda dyslexitest (Anna Loskog, leg. 
logoped, personlig kommunikation, 2015-11-05).  
 
4.3. Spontantal	

Spontantal definieras som en typ av meddelande som skapas i stunden som svar på vad 
någon annan sagt eller på eget initiativ (Blank et al., 2002), där alla olika aspekter av 
språket (semantik, fonologi, syntax och prosodi) integreras samtidigt (Blank et al., 
2002; De Witte et al., 2015a). Spontantal är en av de viktigaste parametrarna i vardaglig 
interaktion, vilket gör det viktigt att kartlägga hur denna språkliga modalitet påverkas av 
LGG och tumörresektion (Satoer et al., 2013). 
 
I följande avsnitt definieras termen spontantal och teoretiska förklaringsmodeller för 
produktion av tal utifrån lingvistiska och psykolingvistiska perspektiv presenteras. 
Vidare beskrivs hur produktion av spontantal skiljer sig från övriga språkliga 
modaliteter i fråga om kognitiva funktioner och därefter följer en översiktlig 
beskrivning av de kortikala och subkortikala strukturer som är involverade i samma 
process. Slutligen belyses hur man kan testa och bedöma spontantal med exempel från 
både logopedin i Sverige samt fältet för vakenkirurgi.  
 
4.3.1. Teoretiska	förklaringsmodeller	
Planeringen av ett yttrande sker i fyra steg: konceptualisering, lexikal och grammatisk 
planering, artikulation och egenkontroll (Carroll, 2007; Hickok, 2014; Levelt et 
al.,1999). De teoretiska förklaringsmodellerna som tagits fram har ofta studerat 
yttrandet av enstaka stavelser och ord (Guenther, 2006; Levelt et al., 1999). 
 
Talaren har en ungefärlig bild av det som ska sägas och skapar ett koncept. Utifrån 
konceptet aktiveras det semantiska nätverket och talaren kommer åt en form av ord som 
kallas lemma (grundformen av ett ord och alla dess olika varianter, till exempel är stol 
lemma för ”stolen”, ”stolarna”, ”stolar” mm; Boyle, 2014) från sitt mentala lexikon 
(lexikal planering). Aktiveringen av lemma aktiverar all grammatisk information som 
då kan adderas till ordet (grammatisk planering). När denna information har aktiverats 
övergår ordet från en konceptuell form till en mer konkret fas där fonologiska och 
suprasegmentella element, som till exempel betoning och prosodi, planeras. Slutligen 
aktiveras de artikulatoriska rörelsemönstren och signalen att börja prata skickas ut till de 
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involverade musklerna (Hickok, 2012). Det vi säger övervakas av ett kontrollsystem 
(egenkontroll eller den engelska termen self-monitoring) vilket gör att vi snabbt kan 
korrigera eventuella felsägningar (Guenther, 2006; Hickok, 2014; Levelt et al., 1999). 
 
Beräkningsmodellerna som använts inom forskningsområdet för motorisk/artikulatorisk 
planering kan förklara hur olika kortikala områden är involverade i den motoriska 
planeringen av tal, men de tar inte med i beräkningen SMA, basala ganglierna eller 
höger hemisfär med i beräkningen, trots att dessa områden är involverade i 
produktionen av talat språk (Hickok, 2012).   

 
4.3.2. Kognitiva	funktioner	som	krävs	för	att	producera	spontantal	
Det som skiljer spontantal från andra språkliga uppgifter är framförallt att spontantal 
ställer krav på initiativtagande och på suprasegmentell information för att ett yttrande 
ska bli förståeligt och för att få ihop syntaktisk och semantisk information till ett 
koherent yttrande (Ahlsén & Nettelbladt, 2008; Prins & Bastiaanse, 2004). Dessutom 
belastas minnet (Ahlsén & Nettelbladt, 2008; Awad et al., 2007; Blank et al., 2002). 
 
Minnet har en viktig funktion i aktiveringen av det semantiska nätverket (Awad et al., 
2007; Talacchi et al., 2013b). Vi utnyttjar långtidsminnet för att skapa yttranden som 
tillför ny information till samtal (Blank et al., 2002). Brister i arbetsminne kan ha 
negativ inverkan på förmågan att delta i samtal genom att man har svårt att tolka vad 
samtalspartnern säger (Ahlsén & Nettelbladt, 2008). 
 
Ytterligare en central del i produktion av spontantal är den suprasegmentella nivån, med 
pragmatiken och prosodin. Pragmatiken tar utöver fonologi, semantik och syntax 
hänsyn till interaktionen mellan samtalspartners och gör att vi förstår implicit 
information och kan tolka metaforer. Prosodi (talets melodi) kan ge information om 
tyngdpunkten i ett yttrande eller talarens emotionella tillstånd (Ahlsén & Nettelbladt, 
2008; Duffau, 2013). 
 
Även våra exekutiva funktioner påverkar vår förmåga att producera spontantal, 
exempelvis förmågan att ta initiativ och att kunna rikta sin uppmärksamhet (Ahlsén, 
2008). Patienter med LGG tenderar att uppvisa subtila kognitiva nedsättningar gällande 
arbetsminne, uppmärksamhet och informationsbearbetning (Duffau, 2013). 
 
4.3.3. Hjärnstrukturer	involverade	i	spontantal	
Det är svårt att visa var vår förmåga till att producera spontantal är lokaliserad i och 
med att stora delar av hjärnan är involverad. De många komponenter som krävs för att 
producera spontantal innebär att flertalet olika kortikala och subkortikala områden är 
aktiva samtidigt. Vid talproduktion finns det, liksom vid läsning, en dorsal (fonologisk) 
och en ventral (semantisk) bana i hjärnan (Awad et al., 2007; Duffau, 2005, 2014; 
Duffau et al., 2003; Hickok & Poeppel, 2007; Levelt et al., 1999). 
 
Påverkan på någon av de subkortikala banor som är involverade i språklig produktion 
(dorsala och ventrala IFOF, AF, ILF, fasciculus subcallosum samt fasciculus uncinatus,) 
(Bello et al., 2007; Duffau, 2005; Talacchi et al., 2013a) kan resultera i påverkan av 
spontantalet. Två subkortikala banor som är förknippade med initiering av tal, och 
därmed väsentliga för spontantal, är den fronto-stratiala fascikeln, även kallad 
subcallosala fascikeln (förbinder SMA och nucleus caudatus) (Bello et al., 2007) och 
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frontala aslant tract (förbinder SMA med pars opercularis, Brocas area) (Duffau, 2014; 
Duffau et al., 2002). 
 
Resektion i supplementära motorarean (SMA) har visat sig kunna ge SMA-syndrom 
vilket innebär övergående funktionsnedsättningar i motorik och tal (Fontaine et al., 
2002). SMA är viktig för planering, initiering och övervakning av komplexa motoriska 
rörelser samt talproduktion (Satoer et al., 2014). Patienter som genomgått resektion av 
SMA uppvisar framför allt problem med initiering av tal och tvekanden. Det kan vara 
svårt att skilja på brister i de språkliga förmågorna och exekutiva funktioner (Fontaine 
et al., 2002; Satoer et al., 2014). 
 
4.3.4. Bedömning	av	spontantal	
Spontantal kan analyseras ur huvudsakligen tre aspekter: pragmatiska, 
konversationsanalytiska och lingvistiska. När det gäller de första två aspekterna finns få 
valida och reliabla mätmetoder att tillgå. Bedömningarna kan ändå sägas vara värdefulla 
för att få en helhetsbild av en patients språkliga förmåga. Gällande den tredje och sista 
aspekten, den lingvistiska, är undersökningsmetoderna mer utvecklade. Lingvistisk 
analys av producerat spontantal kan göras både kvalitativt och kvantitativt. De 
kvantitativa bedömningarna kan göras med absoluta mått (t.ex. ord per yttrande, antal 
parafasier, antal grammatiska former) och/eller relativa mått (t.ex. type-token-ratio, 
mean length per utterance (MLU), procent verbparafasier). Exempel på kvalitativ 
bedömning återfinns ibland annat Boston Dagnostic Aphasia Evaluation där logopeden 
skattar patientens förmåga till spontantal på en förutbestämd skala, från 1 till 7 (Prins & 
Bastiaanse, 2004). I A-ning och PAPAP, två befintliga test som används vid 
afasibedömning av logopeder i Sverige, görs en kvalitativ bedömning av kvantitativa 
aspekter i spontantalet (se avsnitt 4.3.4.2.) Uppgifterna som används eliciterar 
egentligen semi-spontantal. Uppgifterna är relativt styrda men ger viss frihet till 
patienten att producera yttranden (Apt et al., 1997; Lindström & Werner, 2000). 
Kvantitativa parametrar (självkorrigeringar, upprepningar, lexikal variation, 
ofullständiga meningar och MLU) används även inom vakenkirurgiområdet för att 
bedöma resultaten på pre- och postoperativa spontantalsuppgifter (Satoer et al., 2013). 
 
Bedömning av spontantal ställer höga krav på mätmetoden för att ge en rättvis bild av 
funktionen och förmågan. En utförlig bedömning är resurskrävande och dessutom 
svårtolkad. Studier visar att det är svårt att tyda vilka parametrar som är avgörande för 
spontantalets kvalité. Detta leder till att forskarna inte är säkra på vilka parametrar som 
bör analyseras och vilka man kan bortse ifrån (Boyle, 2014; Fergadiotis & Wright, 
2015; Pashek & Tompkins, 2002). Uppgiftens karaktär påverkar hur väl resultatet 
bedöms. I en fri uppgift där dialogen inte har en fast form och där samtalets ämne inte 
är givet på förhand påverkas både prestationen och bedömningen av hur bekanta 
testledare och patient är med ämnet. Den fria uppgiften gör att testledaren inte på 
förhand vet vad patienten tänker säga. En styrd uppgift som beskrivning av en 
detaljerad situationsbild eller av sekvensbilder underlättar bedömningen då testledaren 
på förhand känner till bilderna (Pashek & Tompkins, 2002). Spontantal som produceras 
till vardags har dock sällan en detaljerad situationsbild eller sekvensbilder som 
utgångspunkt.  
 
Utöver svårigheterna med val av uppgifter och bedömning har inte metoderna för att 
testa spontantal tillräckligt hög test-retestreliabilet för att kunna användas till att dra 
slutsatser om resultat på individnivå (Boyle, 2014; Herbert et al., 2008). Dessutom är 
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variationen i språkfunktion från en dag till en annan större hos personer med 
neurologiska funktionsnedsättningar jämfört med friska kontroller (Boyle, 2014). 
 
4.3.4.1 Benämning	av	bilder	som	markör	av	förmågan	till	spontantal 
Inom logopediområdet har benämning av bilder varit ett vanligt tillvägagångssätt för att 
bedöma en patients ordmobiliseringsförmåga med bland annat Boston naming test 
(BNT). Studier har på senare tid diskuterat hur väl resultatet på ett benämningstest 
beskriver patientens förmåga till spontantal. Studier har både sett starka och svaga eller 
inga samband mellan resultatet på benämningstest och ordmobilisering i spontantal. 
Skillnaden mellan dessa studier är vilka parametrar av spontantalet som undersöks och 
vilken typ av uppgift som används för att elicitera spontantal. På grund av detta kan inte 
studierna rakt av jämföras med varandra (Boyle, 2014; Fergadiotis & Wright, 2015; 
Herbert et al., 2008; Pashek & Tompkins, 2002; Satoer et al., 2013). 
 
I en ren benämningsuppgift begränsas antalet svar som bedöms som korrekta till ett 
minimum. I en mer öppen uppgift (spontantalseliciterande uppgift) lämnas det utrymme 
för tolkningar både för testledare och patient vilket resulterar i att fler svar bedöms som 
korrekta (Pashek & Tompkins, 2002). Fria spontantalsuppgifter ger dock patienten 
möjlighet att dölja svårigheter genom att byta samtalsämne eller formulera sig på ett 
annat sätt (De Witte et al., 2015a). 
 
4.3.4.2 Spontantalstestning	genom	elicitering	av	diskurs	inom	afasiologin	i	Sverige	
I A-ning testas spontantal genom uppgifterna ”Beskrivande tal - tematisk bild” och i 
”Berättande tal-förlopp”. Patienten ska beskriva en komplex bild och berätta hur ett 
restaurangbesök går till. Patientens resultat beror på hur många informationsbitar som 
ingår i berättelserna, om meningsstrukturen som används är komplett, förekomsten av 
parafasier eller omskrivningar, vilka grammatiska markörer som används samt om 
momenten som beskrivs kommer i logisk ordning givet uppgiften. Bedömningen är 
kvalitativ och patienten kan få 0-5 poäng beroende på kvaliteten i spontantalet 
(Lindström & Werner, 2000).  
 
I PAPAP testas spontantal genom berättande till bildsekvenser och tematiska bilder. 
Bedömningen av spontantal gäller framförallt den grammatiska förmågan och förmågan 
att presentera händelseförlopp i rätt ordning. Testledaren noterar förekomst av 
stereotypier (repetitivt yttrande utan betydelse på ord-, stavelse- eller frasnivå) och 
parafasier, verbanvändning och huruvida patienten använder fullständiga satser. 
Bedömningen är kvalitativ och resulterar i att patienten får 0-3 poäng beroende på 
kvaliteten på spontantalet (Apt et al., 1997). 
 
4.3.5. Spontantalstestning	vid	vakenkirurgi	
Metoder för att elicitera spontantal under operation bör efterlikna den typ av 
språkanvändning som vardaglig kommunikation innebär (Blanken et al., 1987; De Witte 
et al., 2015b). 
 
Under den språkliga kartläggningsdelen vid vakenkirurgi krävs uppgifter som går att 
utföra under de 3 sekunder varje område stimuleras och då passar inte uppgifter där 
patienten ska avge mer omfattande svar. Däremot är det under resektionen fördelaktigt 
att använda spontantal för att det är ett känsligare mått än de klassiska test som ofta 
används vid vakenkirurgi (objektsbenämning, räkning, ordflödestest). Spontantal 
eliciterat under operation liknar mer den typ av funktion vi behöver för att klara vårt 
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dagliga liv än vad bildbenämning gör och vardaglig kommunikation är något 
gliompatienter ofta påpekar att de har problem med (Satoer et al., 2014, 2013). 
 
Elicitering av spontantal kan med fördel användas i resektionsdelen av subkortikala 
områden. Testledaren ber då patienten att berätta om autobiografiska ämnen (jobb, 
familj och hobby) utifrån samtalsämnen de diskuterat vid det preoperativa besöket. 
Denna uppgift är extra viktig om tumören sitter i SMA eftersom patienter som haft en 
tumör i detta område uppvisat svårigheter att producera spontantal (De Witte et al., 
2015a). Om patienten får stora svårigheter att uttrycka sig spontant bör testledaren 
övergå till andra uppgifter i testbatteriet för att närmare avgöra vilka svårigheter det rör 
sig om (Satoer et al., 2013). 
 
Quick Mixed Test (QMT) är ett testbatteri som består av uppgifter från Dutch Linguistic 
Intraoperative Protocol (DuLip) (De Witte et al., 2015a). Kirurg och testledare väljer 
uppgifter utifrån patientens individuella behov, till exempel patientens yrke. 
Uppgifterna väljs även utifrån tumörens lokalisation. De utvalda uppgifterna: räkning, 
upprepning av ord och meningar, bildbenämning och ”line bisection” (en uppgift som 
anses testa icke-dominant, parietal funktion eller neglekt och går ut på att patienten ska 
peka på mitten av en linje som dyker upp på olika ställen på skärmen) blandas i syfte att 
testa funktioner som används vid vardaglig kommunikation. Förmågan att snabbt skifta 
fokus mellan olika språkliga uppgifter är viktig för att klara vardaglig kommunikation 
(De Witte et al., 2015a). 
 
Det finns många svårigheter med att testa spontantal intraoperativt. För att kunna avgöra 
vilka typer av svårigheter som ligger till grund för bristerna i spontantal krävs en 
noggrann analys av transkriptioner av patientens tal. Spontantalet måste även bedömas 
preoperativt för att testledaren ska kunna avgöra om patientens prestation intraoperativt 
är normal eller avvikande. Spontantalstestning är också tidskrävande, vilket gör det 
svårt att använda kliniskt (De Witte et al., 2015a; Satoer et al., 2013). 
 

5. Metod	
5.1. Procedur	

Följande procedur för att utveckla ett intraoperativt testmaterial användes: med 
litteraturgenomgången som bakgrund utformades ett förslag på ett intraoperativt lästest. 
Samtliga uppgifter testlästes av fem friska personer i åldrarna 20-30 år för att notera 
reaktioner och säkerställa att meningarna kunde läsas inom tidsramen för stimulering 
(testläsning 1). Testläsningen resulterade i en förkortning av meningarna och nonorden. 
Ytterligare en testläsning av 10 friska vuxna personer i samma åldersgrupp som vid 
testläsning 1 genomfördes för att undersöka vilka läsfel som är vanligt förekommande 
och för att undersöka om nonordens konstruktion var otvetydig, förutsatt att de läses 
enligt svenska uttalsregler (testläsning 2).  
 
5.2. Pilottestning	av	högläsningsmaterialet	

En pilottestning av testmaterialet utfördes under baslinjetestning och operation. Syftet 
med att pilottesta materialet var att utvärdera testets svårighetsnivå och genomförbarhet.  
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5.2.1. Deltagare	
Patienten som det nya intraoperativa högläsningsmaterialet pilottestades på valdes 
utifrån ett bekvämlighetsurval. Efter att testmaterialet färdigställts och innan studien 
skulle avslutas var det bara en operation inplanerad, under vilken det kunde vara 
lämpligt att testa läsning. Då patientens kön och ålder inte är relevant för 
pilottestningens genomförande och resultat har vi valt att inte redovisa denna 
information. Detta skyddar också patientens integritet. 
 
Samtycke för medverkan vid operation och baslinjetestning inhämtades från ansvarig 
läkare och i samband med godkännandet för auskultation godkändes även att en 
pilottestning av vårt material genomfördes.  
 
5.2.2. Baslinjetestning	
Under baslinjetestningen testades objektsbenämning, meningselicitering utifrån SVO-
bilder, samt läsning av meningar med nonord och meningar utan nonord, enskilda ord 
testades inte. Uppgifterna presenterades med samma utrustning som sedan användes 
under operation. Uppgifterna med riktiga meningar hade installerats i programvaran där 
övriga språktest fanns (objektsbenämning och SVO-bilder) och dessa kunde därför 
matas fram automatiskt. Meningarna med nonord matades fram manuellt. Ansvarig för 
baslinjetestningen var Hans Axelsson, neurofysiolog, Annika Eriksson, biomedicinsk 
analytiker, och Malin Andersson, leg. logoped, som även ansvarade för att avgöra vilka 
uppgifter som är för svåra för patienten och därmed olämpliga att ha med under 
operationen. Vi som utvecklat det nya läsmaterialet assisterade Malin Andersson i 
bedömningen av patientens läsförmåga.  
 
5.2.3. Intraoperativ	språktestning	
Under operationen leddes testningen av Malin Andersson och Annika Eriksson. Vi 
konsulterades kring vilka läsuppgifter som skulle testas i första hand och i enighet med 
Malin Andersson bestämdes att meningarna med nonord testades först och de vanliga 
meningarna efter det. Även här kunde de vanliga meningarna presenteras automatiskt 
och meningarna med nonord fick matas fram manuellt. Utifrån pilottestningen 
korrigerades en del av testuppgifterna och bedömningsaspekterna finjusterades.  
 
6. Resultat	
6.1. Utveckling	av	ett	intraoperativt	högläsningstest	

De teoretiska modellerna och lokalisationsstudierna som granskades i litteratur-
genomgången indikerar att läsförmågan bör testas intraoperativt i och med att studier 
kunnat hitta separata läsområden i hjärnan. Ett lästest som tar följande aspekter i 
beaktande ger mer sensitiv testning än den som idag används vid Akademiska 
sjukhuset: 
 
Lätt att administrera: Patientens respons på den intraoperativa testningen måste 
analyseras och bedömas direkt vilket ställer stora krav på testledaren samt på testets 
utformning. Genom att utforma ett test som går att använda med den utrustning som 
idag finns tillgänglig på Akademiska sjukhuset underlättar man för testledaren. Testet 
bör också vara enkelt att bedöma förutsatt att testledaren har goda kunskaper om tal- 
och språkstörningar.  
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Lätt för patienten att förstå: Patienten är under extrem press vid vakenkirurgi och ofta 
allmänpåverkad av narkos och lugnande medel. Uppgifterna som används ska vara lätta 
att förstå för att säkerställa att man testar rätt sak.  
 
Lätt för patienten att utföra: Testen som används ska vara lätta att utföra för att på så 
sätt göra det tydligt för testledaren om språket påverkas av stimulering eller resektion. 
En för svår uppgift gör det svårare att särskilja felsvar på grund av språkpåverkan från 
felsvar på grund av allmänpåverkan. 
 
Individuell anpassning: Individuell anpassning av uppgifterna ger bättre förutsättningar 
för patienten. Genom att anpassa testen utifrån den språkpåverkan som kan förväntas 
utifrån tumörlokalisation, den preoperativa språkbedömningen och baslinjetestningen 
optimeras den intraoperativa språktestningen. Ett nivåindelat material skulle möjliggöra 
detta. En annan typ av individuell anpassning är att språkliga uppgifter är utformade 
utifrån patientens intressen och vardag.  
 
Inte förlänga operationstiden: Det språkliga test som används bör anpassas så att det 
inte förlänger operationstiden i onödan. Detta kan göras genom att flera funktioner 
testas samtidigt (Maria Zetterling, neurokirurg, personlig kommunikation, 2015-10-01 
& Malin Andersson, leg. logoped 2015-09-24). Testas flera funktioner i samma uppgift 
kan antalet stimuleringar på ett visst område minimeras. Färre stimuleringar innebär att 
risken för epileptiskt anfall minskar (Talacchi et al., 2013b). 
 
Användning av nonord och ljudstridigt stavade ord: Detta ger en möjlighet att testa 
flera läsrutter. Det vill säga den lexikala rutten och den icke-lexikala rutten (Whitworth 
et al., 2014). 
 
6.2. Ett	nytt	nivåindelat	högläsningstest		

6.2.1. Val	av	uppgifter	
För att kunna testa flera funktioner samtidigt utformades ett förslag på ett 
högläsningstest i form av meningar bestående av en kombination av ljudenligt och 
ljudstridigt stavade ord samt nonord. För att nivåindela materialet har lästestet 
kompletterats med ytterligare två deltest: uppgifter i form av meningar utan nonord och 
uppgifter i form av enstaka ord (se tabell 3 för en sammanfattande beskrivning av 
deltesten).  
 
Kombinerade meningar (meningar med nonord, ljudenligt och ljudstridigt stavade ord, 
se figur 6) kan testa både den lexikala rutten och den icke-
lexikala rutten. Ljudenligt stavade ord kan läsas med båda 
rutterna. En störning i den lexikala rutten kan yttra sig 
genom att patienten läser fel på ljudstridigt stavade ord 
och störning på den icke-lexikala rutten kan innebära att 
patienten har svårt att läsa nonord. Nonordens placering i 
de kombinerade meningarna har varierats mellan initial, 
medial och final placering för att skapa större variation i 
meningarnas struktur. Detta deltest är förstahandsvalet om 
patienten är pigg och har en god preoperativ läsförmåga.  
 

Figur 6. Exempel från testet 
”kombinerade meningar, 
nonord i medial position” 
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Meningar utan nonord (se figur 7) nivåindelar lästestet och 
kan användas om meningar med nonord är för svåra att läsa. 
Personer med dyslexi kan uppvisa svårigheter i att läsa 
nonord. Detta gäller även en del av normalbefolkningen. 
För en patient som har en sådan svårighet passar inte de 
kombinerade meningarna då de kan innebära förlängd 
lästid, vilket kan ge svårigheter att läsa meningarna inom 
tidsramen på 3 sekunder, eller att patienten gör felläsningar 
som kan göra resultatet svårt att tolka. Detta deltest testar 
dock inte lika säkert den icke-lexikala rutten.  
 
Ord (se figur 8) nivåindelar lästestet ytterligare. Vid läsning 
av enstaka ord är det svårt att dra någon slutsats utifrån 
vilken läsrutt som kan vara påverkad annat än att 
svårigheter med läsning av ljudstridigt stavade ord kan 
innebära en störning i den lexikala rutten. Deltestet består 
av hälften ljudstridigt stavade ord och hälften ljudenligt 
stavade ord.  
 
 
Tabell 3. Sammanfattning av lästestets delar samt vilka läsprocesser som testas i varje del. 
 
Testdel Beskrivning Processer som testas 

45 Meningar med nonord (ska 
användas i första hand) 

Innehållande nonord, ljudstridigt 
stavade ord och ljudenligt 
stavade ord 

Den icke-lexikala rutten och den 
lexikala rutten 

45 Meningar utan nonord Innehållande ljudstridigt stavade 
ord och ljudenligt stavade ord 

Den lexikala rutten (patienten 
kan använda den icke-lexikala 
rutten men aldrig på alla ord i en 
mening) 

90 Ord Ljudstridigt stavade ord och 
ljudenligt stavade ord 

Den lexikala rutten (patienten 
kan använda sig av båda rutterna 
på ljudenligt stavade ord) 

 
Orden som valdes ut till högläsningstestet är kontrollerade för ordfrekvens. De valdes ut 
från en lista på de 10 000 vanligaste skrivna orden på svenska (Allén, 1972). Detta för 
att testet ska vara enkelt för patienten, vanliga ord är lättare att läsa än ovanliga. 
Nonorden som används i testet är ljudenligt stavade och har konstruerats utifrån regler 
för svensk fonotax (Haugen & Sigurd, 1967) och med inspiration från ett befintligt 
lästest ("Vilket låter rätt", Olofsson, Å., 1994). Samtliga meningar och de enskilda 
orden stavas med initial versal (se figur 3,4, 5). Bland orden ingår egennamn, namn på 
städer och länder och dessa stavas med initial versal. Denna typ av meningskonstruktion 
är vanlig i skrift. Inga skiljetecken ingår i testuppgifterna. Ingen hänsyn har tagits till 
artikulationsställe vid konstruktionen av meningarna. Testet består av 45 uppgifter i 
varje kategori vilket är tillräckligt många för att minimera risken för inlärningseffekt 
under testning. Orden eller meningarna som används bör inte stressa eller oroa patienten 
ytterligare. Genom att undvika ord som till exempel sjukdom, cancer, hjärna eller 
operation kan man kontrollera för detta.  
 

Figur 7. Exempel från testet 
”meningar utan nonord” 

Figur 8. Exempel från testet 
”ord, ljudenligt stavat” 
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Testläsning 1 visade att de kombinerade meningarna tog ungefär 3 sekunder att läsa. 
Meningarna bör gå något snabbare att läsa för att lämpa sig för intraoperativ 
språktestning (neurokirurg Maria Zetterling, personlig kommunikation, 2015-11-04). 
Meningarna förkortades så att de skulle ta kortare tid att läsa med tanke på att 
patienterna till skillnad från testgruppen ofta har allmänpåverkan och sänkt 
vakenhetsgrad. Nonord tar längre tid att läsa ju längre de är (Leff & Starrfelt, 2014) och 
därför begränsades nonordens längd till maximalt sju bokstäver och två stavelser. 
Samtliga meningar begränsades till att vara tre till fem ord långa. De vanliga orden 
begränsades till att vara nio bokstäver långa och sammansatta ord uteslöts.   
 
En talares eller läsares kunskap om språkets struktur kan vara till hjälp vid språkliga 
uppgifter. Kontextuell eller syntaktisk facilitering innebär att kontexten kring ett ord och 
talarens kunskap om språkets grammatiska struktur hjälper den som ska tala eller läsa 
att aktivera rätt ord i det semantiska nätverket (Pashek & Tompkins, 2002). Vid en 
läsuppgift skulle detta innebära att personen som läser kan gissa sig till vad det står 
utifrån kontexten och således inte behöver kunna läsa samtliga ord i en mening för att 
förstå vad som står (Lezak, 2012). Till exempel om man läser meningen ”djuret som 
gnäggar kallas…” så kan läsaren lista ut att det sista ordet kommer vara ”häst”. Om 
läsaren kan gissa sig till vad som står testas inte läsfunktionen. Därför utformades 
meningar med låg grad av förutsägbarhet. 
 
6.2.2. Administration	av	testet	
Under baslinjetestningen bör samtliga deltest testas genom att patienten får läsa dem 
högt för testledaren. Vid läsning av meningar med nonord informeras patienten om att 
meningarna innehåller ett påhittat ord och patienten får instruktionen att läsa “precis 
som du gjort om det hade varit vanliga ord”. De meningar och ord som patienten läser 
fel eller inte läser med säkerhet tas bort och används inte intraoperativt (Kayama, 2012). 
Baslinjetillfället ger också patienten tillfälle att bekanta sig med testförfarandet och då 
fastställs också med vilken frekvens meningarna ska visas för patienten, det vill säga 
hur lång paus det är mellan varje uppgift. 
 
Under operationen ombeds patienten läsa den text som dyker upp på skärmen högt för 
testledaren med samma instruktion som vid baslinjetestningen. I första hand bör de 
kombinerade meningarna testas. Skulle förmågan att läsa nonord bli påverkad under 
resektionen är det viktigt att fortsätta testa detta för att upptäcka om svårigheten 
förvärras. Läser patienten allt för långsamt och mödosamt kan testledaren överväga att 
gå vidare till något av de andra deltesten beroende på vilka typer av svårigheter som 
patienten uppvisar.  
 
6.2.3. Bedömning	
Under baslinjetestning får testledaren en bild av patientens normala läsförmåga. Den 
intraoperativa bedömningen bör baseras på denna. Vid lästestning måste testledaren 
skilja på normala läsfel och läsfel orsakade av operationen. Detta görs med hjälp av 
baslinjetestningen. Normala läsfel kan förekomma under operationen trots noggrann 
baslinjetestning och genom att studera hur läsfelen artar sig kan testledaren försöka 
särskilja de normala felen från onormala felen. En plötslig, tydlig förändring i 
läsförmåga tyder på att läsningen är påverkad av operationen.  
 



  

 

22 

I tabell 4 beskrivs de tänkbara felläsningar som kan uppkomma under baslinjetestning 
och intraoperativ lästestning. Dessa felläsningar ska testledaren analysera i stunden för 
att sedan förmedla till kirurgen när läsningen är påverkad. Svårigheten med all 
intraoperativ språktestning är att särskilja språklig påverkan från allmänpåverkan. 
Därför måste testledaren vara uppmärksam på signaler av allmänpåverkan för att kunna 
utesluta om dessa är orsak till felsvaren.  
 
Tabell 4. Sammanställning av tänkbara läsfel, beskrivning av dessa och vad de kan tänkas bero på. 
Beskrivet utifrån Leff & Starrfelt, (2014); Lindström & Werner, (2000); Roux et al., (2004) samt 
uppsatsförfattarnas erfarenheter från logopedisk verksamhet och auskultationer vid operationer. 
 
Läsavvikelse Beskrivning Vad säger det? 

Förändring av 
läshastighet 

Märkbart långsammare läsning Läspåverkan, språklig 
påverkan * 

Tvekanden eller pauser Märkbara tvekanden eller pauser Läspåverkan, språklig 
påverkan * 

Reading arrest Ett totalt verbalt stopp utan påverkan på munnens 
och/eller ansiktets motorik under stimulering 

** 

Självkorrigeringar Upprepade korrigering av felläsningar Läspåverkan, språklig 
påverkan * 

Omtagningar Upprepade läsningsförsök Läspåverkan, språklig 
påverkan * 

Tillägg av ord Felläsning där patienten lägger till ord som inte står 
med, t.ex. kaba en häst blir kaba mig en häst 

Språklig påverkan, 
lexikalisering* 

Artikulationspåverkan Dysartri som påverkar uttalet av ett läst ord Motorisk påverkan* 

Neglekt Kan yttra sig genom läsning av antingen höger eller 
vänster del av meningar eller ord 

Kognitiv 
uppmärksamhetsstörning  

Synfältsbortfall Kan yttra sig som långsammare läsning Påverkan på synnerven 

Ögonrörelser som 
hindrar läsning 

Ofrivilliga ögonrörelser Ögonmotorisk påverkan 

Semantiskt relaterade 
paralexier 

Målordet byts ut mot ett ord i samma semantiska 
kategori, t.ex. stol blir bord 

Språklig påverkan, 
verbal parafasi* 

Semantiskt orelaterade 
paralexier 

Målordet byts ut mot ett orelaterat ord, t.ex. kaffe 
blir sko 

Språklig påverkan, 
verbal parafasi* 

Fonologiska paralexier En del av ordet har bytts ut, t.ex. bulle blir busse Fel i avkodningen, 
språklig påverkan, 
verbal parafasi* 

Omkastningar av 
fonem 

Felläsning där fonemen kommer i fel ordning, t.ex. 
häst blir häts 

Fel i avkodningen, 
språklig påverkan* 

Utbyten av fonem Felläsning där fonemen byts ut, t.ex. golv blir galv Fel i avkodningen, 
språklig påverkan* 

Tillägg av fonem Felläsning där fonem läggs till, t.ex. tavla blir 
travla  

Fel i avkodningen, 
språklig påverkan *  

Bortfall av fonem Felläsning där fonem faller bort, t.ex. grus blir gus Fel i avkodningen, 
språklig påverkan * 

Felaktig vokallängd Felläsning där vokallängd är påverkad, vid nonord 
eller vanliga ord, t.ex. epper blir eper eller simma 
blir sima.*** 

Fel i avkodningen, 
språklig påverkan * 
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Lexikalisering Felläsning där nonord läses som riktiga ord som 
liknar nonordets konstruktion, t.ex. menna blir 
mena 

Fel i avkodningen av 
nonord, nedsättning i 
den ickelexikala rutten, 
språklig påverkan * 

* Utöver de beskrivna orsakerna till läsfelen kan allmänpåverkan orsaka läsfel 
** Speech/Reading arrest beskrivs ofta i litteraturen men orsaken till detta fenomen är inte känd. En del 
beskriver det som en extrem form av dysartri utan synlig påverkan i ansiktsmuskulaturen där patienten 
inte får fram något verbalt över huvud taget 
*** Nonorden är skapade utifrån regler för svensk fonotax och bör därför läsas enligt svenska uttalsregler 
för att bedömas som korrekta. Detta innebär att ordet menna måste läsas med kort vokalljud och att ordet 
kaba kan läsas med antingen långt eller kort vokalljud (jämför med naturlig och natrium) 

 
6.3. Resultat	av	pilottestning		

6.3.1. 	Baslinjetestning	
Patienten som genomgick pilottestning av det nya lästestet hade subtil preoperativ 
språklig nedsättning. Även patientens läsförmåga var nedsatt. Den nedsatta läsförmågan 
yttrade sig som svårigheter med vokallängd i vissa nonord, (ex. epper lästes som eper) 
och lexikalisering av nonord (ex menna lästes som mena). Utöver dessa framkom 
svårtolkade felläsningar (ex. utsikt lästes som utkik). Dessa tolkades som felläsningar 
och uppgifterna togs bort intraoperativt (se avsnitt 6.2.4.).   
 
Baslinjetestningen resulterade i ett borttagande av tre meningar utan nonord och elva 
meningar med nonord. Patienten orkade inte läsa de enstaka orden så de uteslöts. Tiden 
för presentation av meningar justerades till fem sekunder per bild så att patienten skulle 
hinna läsa.  
 
6.3.2. Intraoperativ	testning	
Patientens tumör bedömdes av kirurgen inte ligga i något utav de områden anses 
specifika för läsning. Därför ansågs testning av objektsbenämning och 
meningselicitering med SVO-bilder mer aktuella att använda under stimulering. 
Läsning testades under resektion. 
 
Patienten föreföll vara mer alert vid den intraoperativa testningen än vid 
baslinjetestningen. Inga fel av kort/lång vokal vid läsning av meningar med nonord 
observerades, däremot gjordes några tillägg av funktionsord samt utbyten av pronomen. 
Dessa felläsningar tolkades inte som nog grava för att kunna vara ett resultat av 
operationens påverkan.  
 
6.3.3. Justering	av	materialet	
Efter baslinjetestningen och den intraoperativa testningen av det nya läsmaterialet 
framkom det att meningarna behövde justeras. Ett av nonorden byttes ut då det inte 
följde riktlinjerna för nonord (maximalt sju bokstäver och två stavelser), fördelningen 
mellan kvinnliga och manliga pronomen jämnades ut och ordningen i vilken 
meningarna utan nonord presenteras ändrades för att inte meningarna skulle inledas med 
samma fonem.  
 
6.4. Spontantalstestning	

Det råder delade meningar om hur spontantal bör testas, vilka typer av uppgifter som 
ska användas och hur de ska bedömas. Utöver dessa osäkerheter visar forskningen som 
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vi tagit del av att förmågan att producera spontantal är känsligare för inverkan av 
trötthet och allmänpåverkan vilket är vanligt vid intraoperativ språktestning. Allt detta 
sammantaget gör det svårt att utforma ett strukturerat intraoperativt spontantalstest. På 
Akademiska sjukhuset har man efterfrågat ett spontantalsmaterial att använda för att 
underlätta för testledaren under de långa perioder när resektionen pågår när man vill att 
patienten ska ”prata på”. Nedan beskrivs de svårigheter som finns med intraoperativ 
spontalstestning och vidare följer rekommendationer för hur man ska kunna hålla 
patienten pratandes under resektionsdelen av operationen.  
 
6.4.1. Svårigheter	med	att	testa	spontantal	
För att kunna genomföra en valid bedömning av spontantal med de metoder som idag 
finns tillgängliga krävs noggranna analyser av transkriptioner av patientens spontantal 
där utvalda parametrar i spontantalet noterats (t.ex. MLU, ord per minut, % verb, type-
token-ratio, antal ofullständiga fraser, antal fullständiga fraser). På grund av att 
forskningen ännu inte har kunnat säga vilka parametrar som är mest väsentliga vid 
bedömning av spontantal går det inte att säga vilka parametrar som bör studeras. Vidare 
är denna metod tids- och resurskrävande vilket gör den olämplig att använda 
intraoperativt där alla bedömningar måste göras direkt i stunden.  
 
Viktigt att ha i åtanke vid intraoperativ bedömning är att de underliggande kognitiva 
funktionerna gällande initiativförmåga, uppmärksamhet och minne kan vara svåra att 
särskilja från de språkliga förmågorna. Eftersom spontantal är ett känsligare mått än de 
specifika språkuppgifterna (bildbenämning, automatiserat tal, meningselicitering med 
SVO-bilder) kan påverkan från intraoperativa faktorer som trötthet och medicinering bli 
större. Dagsformen i språkförmåga varierar mer hos personer med förvärvade 
hjärnskador än friska kontroller (Boyle, 2014). En upplevd försämring av den språkliga 
nivån, jämfört med vid baslinjetestningen, behöver därför inte ha att göra med 
resektionen eller stimuleringen utan riskerar att i större utsträckning vara ett tecken på 
naturlig variation.  
 
6.4.2. Rekommendation	för	elicitering	och	bedömning	av	spontantal	
För att elicitera spontantal har detta arbete kunnat identifiera fyra i litteraturen vanliga 
tillvägagångssätt som skulle kunna vara passande: beskriva situationsbilder, beskriva 
sekvensbilder, procedurellt berättande (t.ex. berätta hur ett restaurangbesök går till) 
samt informell intervju.  
 
Berättande till detaljerad situationsbild, berättande till sekvensbilder och procedurellt 
berättande är tre metoder som framkallar så kallat semi-spontantal. Situationen är inte 
helt lik vardagliga samtalssituationer men ställer höga krav på patienten att producera 
yttranden på eget initiativ. Användandet av denna typ av uppgifter underlättar 
bedömningen då testledaren känner till bilderna och situationerna som ska beskrivas. 
Testledaren har lättare att avgöra om svaren är adekvata och om innehållet anpassats till 
uppgiften jämfört med om de fört ett helt vanligt samtal med varandra. Utifrån de 
studier som författarna tagit del av kan material i befintliga afasitest (PAPAP och A-
ning) och från tidigare studier (Brookshire & Nicholas, 1994) med fördel användas.  
 
Informell intervju går ut på att testledaren med så få frågor som möjligt ska få patienten 
att berätta om något, till exempel sig själv eller någon vardagsaktivitet. Denna uppgift är 
svårare för testledaren att bedöma då det inte finns någon given ram för vad patienten 
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skall prata om. Faktorer som omvärldskunskap och gemensamma referenser kan 
påverka huruvida ett resultat bedöms som adekvat eller inte och kan också påverka 
patientens prestation. Det är därför viktigt att testledaren har träffat patienten innan 
operationen samt satt sig in i patientens intressen och vardagsliv. Att valet av 
samtalspartner kan ha inverkan på patientens resultat i spontantalstest har tidigare 
konstaterats (Perkins, 1995 enligt Herbert et al., 2008). 
 
Spontantalstestning i kombination med, eller i form av, en kvalitativ bedömning skulle 
kunna vara ett bra komplement till dagens pre- och postoperativa testning. En mer 
strukturerad preoperativ bedömning av spontantalet öppnar för möjligheten att 
undersöka om och i så fall hur förmågan att producera spontantal påverkas av 
operationen. Även här, som vid testning av högläsning, bör materialet användas vid 
baslinjetestning. Den informella intervjun ger testledare och patient möjlighet att 
bekanta sig med varandra och ger uppslag till samtalsämnen att använda i den 
intraoperativa situationen. 
 

7. Diskussion	
Detta arbete har resulterat i ett förslag på ett nytt intraoperativt högläsningstest. Arbetet 
har även resulterat i ett förslag på riktlinjer kring testning och bedömning av spontantal. 
En utveckling av testmetoderna som används idag på Akademiska sjukhuset i Uppsala 
är ett steg mot ett mer individanpassat språktest vilket förespråkas i litteraturen 
(Talacchi et al., 2013a). Det som återstår innan högläsningstestet kan användas i klinisk 
verksamhet är att det ska granskas av ansvarig överläkare, testledare och andra 
professioner som har kunskap om det intraoperativa testförfarandet. Förhoppningen är 
att detta arbete, som belyst både för- och nackdelar med olika testförfaranden, kan vara 
till hjälp för det interprofessionella team som arbetar med vakenkirurgi på Akademiska 
sjukhuset.  
 
7.1. Det	nya	intraoperativa	högläsningstestet	

7.1.1. Fördelar	med	testförfarandet	
En vanlig logopedisk utredning av läsning har inte samma begränsningar i tid som 
lästestning vid vakenkirurgi har. Patienten tillåts ta pauser och utredningen kan till och 
med delas upp på fler tillfällen för att ge patienten så goda förutsättningar som möjligt. 
Lästestning på detta sätt möjliggör att olika läsrutter kan testas med olika test. 
Ambitionen har varit att utforma ett lästest som ska vara så heltäckande som möjligt, på 
en lagom nivå för patienterna samtidigt som det inte ska förlänga operationstiden eller 
försvåra testförfarandet för testledaren.  
 
Fördelarna med att låta personer som har kunskaper inom logopedi utveckla de 
intraoperativa språktesten är många. Logopeder har erfarenhet och kunskap om 
förvärvade språkstörningar och hur de yttrar sig. Logopeder är vana vid att testa och 
bedöma språkförmågan hos patienter med neurologisk påverkan.  
 
Nivåindelningen av materialet hoppas vi kunna leda till att patienter som får 
intraoperativ läspåverkan kan fortsätta testas och på så vis bevaras så god läsförmåga 
som möjligt. Ett icke-nivåindelat material anser vi endast kunna testa patienter utan eller 
med mycket lindrig läspåverkan alternativt blir nivån på testet för låg och patientens 
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läsförmåga testas inte till fullo. Användning av detta kan leda till minskad grad av 
postoperativ alexi.  
 
Vårt lästest skulle möjliggöra testning av flera läsprocesser samtidigt. Utifrån vår 
litteraturgenomgång och efter samtal med neurokirurg och logopeder inom 
vakenkirurgiområdet har vi inte sett att man någon annanstans testar kombinerade 
meningar (meningar med nonord) för att testa läsförmåga intraoperativt. De Witte et al. 
(2015b) använder dock kombinerade meningar för att testa fonologisk medvetenhet 
genom att patienten får skilja på meningar med nonord och meningar utan nonord som 
presenteras auditivt. Att testa flera språkliga funktioner i en och samma uppgift ökar 
sensitiviteten av testet och minskar antalet stimuleringar under operation, vilket i sin tur 
minskar risken för epilepsi. Genom att inte förlänga operationstiden ökar chansen att 
patienten kan vara alert och orkar respondera vid intraoperativ testning.  
 
De intraoperativa lästest som nämns i litteraturen beskrivs sällan utförligt. Vi hoppas att 
med detta arbete och vår beskrivning av testutvecklingen, kunna inspirera eventuella 
läsare att fortsätta utveckla de intraoperativa testmetoderna.  
 
7.1.2. Alternativt	testförfarande	
Litteraturgenomgången har visat att det finns olika sätt att testa läsning intraoperativt. I 
vårt test ingår endast riktiga ord på ordnivå. Ett alternativt testförfarande skulle även 
kunna innehålla läsning av nonord (se Ripamonti et al., 2014; Zemmoura et al., 2015). I 
Ripamonti et al. och Zemmoura et al.s studier ingår bara testning av högläsning på 
ordnivå. De presenterar orden för patienten i randomiserad ordning men förklarar inte 
hur denna randomisering går till. De beskriver exempelvis inte om alla typer av ord 
testas på alla områden som stimuleras. För att man ska kunna säga att ett område är 
funktionellt måste stimuleringen ge effekt två av tre gånger, alla områden stimuleras 
alltså tre gånger. Om man fått tydligt utslag de första två gångerna är en tredje 
stimulering oftast inte nödvändig (Maria Zetterling, neurokirurg, personlig 
kommunikation, 2015-11-11). Vill man testa både den icke-lexikala och den lexikala 
rutten behöver varje område stimuleras minst fyra gånger (då med högläsning av nonord 
och ljudstridigt stavade ord eftersom ljudenligt stavade ord kan läsas med samtliga 
rutter). Testning av samtliga rutter på ordnivå skulle öka tidsåtgången och kräva fler 
stimuleringar på varje område vilket ökar risken för epileptiska anfall (Talacchi et al., 
2013a). Utan att till fullo förstå hur ett sådant test skulle administreras ser vi svårigheter 
med detta. Vi anser att svårigheterna med administrering av ett sådant testförfarande 
måste vägas mot fördelarna med att testa flera läsrutter.  
 
Man skulle kunna nivåindela materialet ytterligare genom att lägga till en nivå för 
identifiering av bokstäver. Bokstavsidentifiering skulle kunna användas om patienten 
har så pass grav medvetande- eller språkpåverkan att varken meningar eller ord hinner 
eller orkas läsas. Identifiering av bokstäver är ett krav vid läsning och används i flera 
svenska afasitest. Denna förmåga krävs för att vi ska kunna läsa men säger inte något 
om huruvida vi kan omvandla grafem till fonem eller läsa hela ord (Joubert & Lecours, 
2000). 
 
7.1.3. Begränsningar	av	studien	
Testet med kombinerade meningar är inte ett heltäckande lästest utan testar endast 
högläsning. Ingen hänsyn har tagits till läsförståelse förutom att meningarna är 
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oförutsägbara så att läsaren genom sin kunskap och sitt minne inte kan gissa sig till hur 
meningen slutar. Intraoperativ språktestning av läsförståelse har beskrivits av De Witte 
et al. (2015b) och inspiration till ett sådant testförfarande skulle kunna hämtas från 
deras metod. Då det här arbetet hade två olika intraoperativa beröringspunkter, 
spontantal och läsning, skulle arbetet blivit för omfattande om även läsförståelse hade 
inkluderats i studien. Nedan beskrivs ytterligare begränsningar med denna studie. 
 
7.1.3.1 Metod	
På grund av att intraoperativ språktestning är ett relativt nytt vetenskapsområde från 
vilket en begränsad mängd litteratur gick att finna, var en strukturerad litteraturstudie 
inte möjlig att genomföra. För att komma fram till ett resultat har därför litteratur från 
flertalet vetenskapliga områden studerats och mängden tillgänglig litteratur har istället 
varit omfattande. Vi gjorde en ungefärlig avgränsning av litteraturen baserad på vår 
egna förkunskap om språktestning och erfarenheter av intraoperativ språktestning.  
 
7.1.3.2 Teori	
Det finns många teoretiska modeller som beskriver läsning. De som är mest omtalade i 
litteraturen, dual route, logogen model och triangle model, liknar varandra och beskriver 
liknande rutter. Vi valde att utgå från dual route vid utformningen av högläsningstestet 
då denna modell förekommit i litteraturen från vakenkirurgiområdet. Ifall vi istället 
hade valt att utgå ifrån någon av de andra två modellerna hade kanske vår teoretiska 
litteraturgenomgång haft ett annat fokus, men själva lästestet hade troligtvis utformats 
på liknande sätt ändå (för beskrivning av de teoretiska modellerna, se Leff & Starrfelt, 
2014; Whitworth et al., 2014). 
 
7.1.3.3 Val	av	uppgifter	
Meningarnas längd och konstruktion anpassades efter att en kontrollgrupp av friska 
personer läst dem (testläsning 1 och 2). Det säger dock ytterst lite om hur en patient 
hade läst dem intraoperativt. Bland patienterna som opereras finns dessutom en stor 
individuell skillnad i hur stor språkpåverkan och allmänpåverkan är. Vi har genom att 
testa friska personer gjort vårt bästa i att anpassa meningarnas längd och svårighetsgrad. 
Det hade varit intressant att testa samtliga meningar på en grupp personer med afasi 
och/eller alexi. Det hade eventuellt kunnat ge en bild av vilka läsfel man kan förvänta 
sig av en person med förvärvad lässtörning. 
 
Det har gjorts många studier på ordlängdseffekten när det gäller läsning. Resultaten har 
inte kunnat ge några tydliga implikationer på om det är antalet bokstäver, stavelser eller 
fonem som påverkar hur lång tid eller hur svårt ett ord är att läsa (Whitworth et al., 
2014) Vi har begränsat längden på ord och meningar (se avsnitt 6.2.1.) utifrån hur lång 
tid det tog för friska personer att läsa dem (testläsning 1) utan att ta hänsyn till forskning 
om ordlängdseffekten. Detta skulle kunna ses som en begränsning men vi anser att det 
viktigaste är att meningarna i sin helhet hinner läsas under stimulering. Begränsningen 
skulle innebära att vissa ord är svårare i och med att de är längre och ett intraoperativt 
test bör vara enkelt för patienten att utföra.   
 
Dysartri till följd av stimulering eller resektion kan innebära att vissa ord är mer 
svårlästa än andra. Detta skulle kunna bli problematiskt under operation om vissa 
meningar eller ord visar sig vara mer svårlästa än andra. Även här måste man ta med i 
beräkningen att alla patienter kan uppvisa olika intraoperativa svårigheter. Det är därför 
svårt att kontrollera uppgifterna för eventuell dysartri. Det är viktigt att testledaren är 
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medveten om att vissa ord kan vara svårare att uttala till följd av dysartri och att hon 
eller han försöker skilja dessa svårigheter från läspåverkan.  
 
En diskussion kring nonordens placering i de kombinerade meningarna har förts 
kontinuerligt under arbetets gång. Inför pilottestningen valde vi att ha varierad 
placering, initialt, medialt och finalt, för att ha varierad struktur i meningarna. Den 
initiala placeringen av nonord kan vara problematisk om bilden hinner visas innan 
stimuleringen har startat. Den finala placeringen av nonord kan även den vara 
problematisk om stimuleringens effekt har hunnit avta innan personen läst klart 
meningen. Eventuellt bör placeringen av nonord alltid vara medial för att minska risken 
att de inte testas under stimuleringen.  
 
7.1.3.4 Standardisering	
På grund av bristande patientunderlag och tidsbegränsningen för detta arbete har det inte 
funnits någon möjlighet att standardisera testmetoden. Om metoden ska bli en del av det 
testbatteri som används intraoperativt på Akademiska sjukhuset vore detta önskvärt att 
göra. En validering skulle i detta fall kunna innebära att personer med alexi testas för att 
undersöka om deras funktionsnedsättning fångas upp av testet. Detta är dock 
problematiskt då svårigheterna hos personer med alexi inte med säkerhet motsvarar 
svårigheterna en person kan få under operation. Ytterligare ett steg i valideringsarbetet 
skulle vara att genomföra en noggrann undersökning av postoperativ läsförmåga hos 
personer som genomfört testet intraoperativt, även detta är svårt att dra några slutsatser 
ifrån. Variationerna är stora mellan patienterna och det är svårt att koppla den 
postoperativa språkförmågan till vilka test som genomförts intraoperativt. Reliabiliteten 
(test-retest reliabilitet och interbedömarreliabilitet) har inte kunna säkerställas. Det går 
inte att pröva testets reliabilitet på det sätt som kan göras vid framtagning av afasitest 
inom logopedin. Där kan en patient genomföra samma test vid flera tillfällen. 
Interbedömarreliabiliteten är svår att undersöka av samma skäl som nämnts ovan. En 
normering av testmaterialet är inte aktuell på grund av den individuella variationen hos 
patienter med LGG och de speciella omständigheter som vakenkirurgi medför.  
 
7.1.4. Bedömning	och	administration	av	test	
Som nämnt ovan kan det vara svårt för testledaren att skilja på läspåverkan och 
allmänpåverkan. Detta kan man inte helt komma ifrån när det kommer till ett 
intraoperativt högläsningstest. Vårt högläsningstest är svårare än det som används idag 
på Akademiska sjukhuset vilket kan öka risken för att allmänpåverkan kan resultera i 
läsfel men ökar samtidigt chansen för att uppmärksamma nedsättningar på fler läsrutter.  
 
För att hjälpa testledaren avgöra när ett deltest är för svårt skulle riktlinjer och gränser 
kunna tas fram gällande bland annat hur många läsfel patienten ska tillåtas ha vid de 
kombinerade meningarna för att det ska kunna användas intraoperativt. Rimliga 
gränsvärden bör tas fram utifrån klinisk verksamhet och kan inte baseras på 
litteraturgenomgången som genomförts under detta arbete.  
 
7.2. Spontantalstestning	

Detta arbete resulterade inte i framtagningen av något konkret förslag på formellt 
intraoperativt bedömningsmaterial för spontantal. Däremot har riktlinjer kring 
spontantalselicitering föreslagits. Begränsningarna av metoden (se avsnitt 7.3.1.) är de 
samma för litteraturgenomgången gällande spontantal. Vi kan inte vara säkra på att vi 
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hittat alla studier som undersökt spontantal och de studier vi har hittat har haft olika 
infallsvinklar vilket gett upphov till olika resultat och slutsatser. Dessa olikheter speglar 
de svårigheter som finns då man ska bedöma spontantal vilket studierna också betonar. 
Listan på mätbara och bedömningsbara parametrar i spontantalet kan göras lång (MLU, 
type-token-ratio, upprepningar, självkorrigeringar m.fl.) men bedömningen är svår att 
göra i stunden.  
 
Gällande intraoperativ spontantalselicitering är förhoppningen att underlätta för 
testledaren genom att presentera ett antal olika uppgifter som kan användas som 
underlag för samtal (detaljerad situationsbild, sekvensbilder, procedurellt berättande och 
informell intervju). Problemen med detaljerade bilder kan vara att patienten som ofta 
har medvetandepåverkan har svårt att sålla bland intrycken i bilden. Vid användande av 
sekvensbilder kan synfältsbortfall påverka resultatet. Om tumören och resektionens 
inverkan på patientens initiativförmåga blir för stor kan patienten behöva för mycket 
hjälp för att uppgiften ska anses elicitera spontantal.  
 
Som vårt arbete visar har fler och fler studier på senare tid genomförts i syfte att studera 
möjligheterna att bedöma spontantal. Över hela det logopediska afasifältet efterfrågas 
reliabla metoder för att mäta patienters spontantalsförmåga och vi förespråkar vidare 
studier för att undersöka detta. 
 
7.3. Vidare	studier	

Justering av testmaterialet kommer att genomföras utifrån resultatet på pilottestningen. 
Denna omarbetning bör även den pilottestas men detta är utanför arbetets ramar. Som 
förslag på vidare studier förespråkar vi att en validering av det nya 
högläsningsmaterialet genomförs. 
 
Vi har nämnt bristen på konsensus både nationellt och internationellt vad gäller metod 
för språktestning intraoperativt. Detta är något vi hoppas kommer förändras i framtiden. 
Detta arbete är ett försök till att öka kunskapsutbytet mellan de som arbetar inom detta 
fält och kan förhoppningsvis bidra till den dialog som behövs för att metoden ska kunna 
utvecklas. Nedan beskrivs två förslag på vidare studier i området.  
 
7.3.1. Läsförståelse 

Vi anser att testning av läsförståelse är ytterligare en viktig aspekt att ha med i det 
intraoperativa testbatteriet. Ett lästest som testar läsförståelse skulle kunna vara utformat 
på olika sätt. Operationssituationen medför dock vissa begränsningar. Den nedsatta 
rörligheten hos patienten gör det till exempel svårt att använda sig av uppmaningar 
(t.ex. peka på dörren och vinka sedan till logopeden). Patienten kan få utföra uppgifter 
med meningskomplettering. Det kan vara styrda meningar med ett förutsägbart slut eller 
öppna meningar med många möjliga slut (t.ex. ”på vintern är det…” alternativt 
”telefonen ringde och…”). Ett sådant test skulle vara fördelaktigt då det testar flera 
funktioner på samma gång (högläsning, läsförståelse och produktion av tal) men det 
ställer stora krav på initiativ, fantasi och koncentration med mera. Det tar dock för lång 
tid att administrera för att kunna användas vid kartläggningen men skulle kunna 
användas under resektionen (De Witte et al., 2015b). 
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7.3.2. Flerspråkighet 
Flerspråkighet är vanligt förekommande i de flesta länder (Roux & Trémoulet, 2002). 
Språklokalisation hos flerspråkiga är omdiskuterad, bland annat huruvida språken är 
lokaliserade i separata områden i hjärnan eller om språkområdena överlappar. Ofta 
hittas både gemensamma och separata språkområden (Giussani et al., 2007). 
 
Flerspråkiga LGG-patienter bör testas på samtliga språk (Lucas et al., 2004; Roux & 
Trémoulet, 2002; Talacchi et al., 2013a). Testning av flera språk kräver att samma 
område stimuleras flera gånger vilket förlänger operationstiden (Roux et al., 2004) och 
ökar risken för epileptiskt anfall (Talacchi et al., 2013a, b). Testning av en flerspråkig 
patient ställer krav på att de uppgifter som används fungerar på båda språken (Roux et 
al., 2004). Ett lästest måste översättas och elicitering av meningar med bildmaterial 
kräver att bilderna eliciterar samma typ av meningskonstruktion på båda språken. Det 
vore intressant att vidare studera denna komplexa fråga.  
 
7.4. Slutsatser	

Denna studie har resulterat i ett förslag på vidareutveckling av det intraoperativa 
högläsningstest som används vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vidare har denna 
studie också visat att det förefaller vara befogat att testa högläsning intraoperativt. Det 
föreslagna lästestet har utformats utifrån teorierna om de olika läsrutter som beskrivs i 
dual route-modellen och innehåller tre deltest (meningar med nonord, meningar utan 
nonord och slutligen enstaka ord). Det nya högläsningsmaterialet möjliggör mer sensitiv 
testning än den som används idag.  
 
Vi anser att högläsningstestet med de kombinerade meningarna kan bli ett heltäckande 
test om metoden valideras. Utifrån valideringen kan testet justeras och längden på 
orden, nonorden och meningarna anpassas efter vad som lämpar sig i den intraoperativa 
testsituationen. Det är svårt att utifrån litteraturen ta reda på vilken svårighetsnivå som 
är optimal och man får räkna med stor individuell variation.  
 
Studien har inte gett upphov till någon framtagen metod för att på ett formellt sätt testa 
spontantal. Litteraturgenomgången visade att det i nuläget inte finns någon tillräckligt 
reliabel eller valid testmetod att tillgå för bedömning av spontantal. Istället togs ett antal 
rekommendationer fram som kan vara till stöd för testledaren under de perioder av 
operationen när man vill att patienten ska ”prata på”. Detaljerade situationsbilder, 
sekvensbilder, procedurellt berättande och informell intervju är de metoder som 
förespråkas av uppsatsförfattarna. För att dra slutsatser om spontantalet intraoperativt 
behöver detta testas innan operation.  
 
7.5. Tack	

Vi vill tacka våra fantastiska handledare Maria Zetterling och Anna Loskog för ert 
engagemang och tålamod. Vi vill även tacka Malin Andersson för din entusiasm och 
dina kloka ord på vägen.  
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9. Bilagor	
9.1. Bilaga	1.	Förteckning	av	sökord	

LGG:  
LGG, low grade glioma, glioma, awake surgery, cortical mapping, brain region, 
organisation, language testing, language mapping 
 
Spontantal: 
language processing, language testing, assessing, aphasia, spontaneous speech, speech 
production, discourse, conversation, language ability, speech production 
 
Läsning: 
reading, alexia, dyslexia, assessing, aphasia, testing, pure alexia, dual route, dual route 
cascaded model, anatomical foundation, localization, DTI, electrical mapping, 
intraoperative, nonword 
 
Sökorden för spontantal respektive läsning har också kombinerats med sökorden för 
LGG, för att få fram resultat om lästestning och spontantalstestning i samband med 
vakenkirurgi. 
 


