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Sammendrag 

Tittel: Alvorlig grad av afasi og utvikling av benevning - og gjentagelsesferdighetene, som 

målt med Norsk Grunntest for afasi, sett i ett langsiktig perspektiv. 

Problemstilling: I hvilken grad vil språkferdighetene benevning og gjentagelse hos personer 

med alvorlig grad av afasi utvikles fra primærbehandlingen og opp til 6 år etter slaget?  

Bakgrunn og formål: Motivasjonen for å skrive denne studien om afasirammede med en 

alvorlig grad av afasi var med bakgrunn i egen interesse for afasi, og jeg ønsket å se på denne 

pasientgruppen fordi de gjennom teori er blitt fremstilt med en utsikt for bedring som svært 

lav, til tross for behandling. Jeg ønsket å undersøke denne utviklingen longitudinelt for og 

utforske om dette faktisk var tilfelle, og hvilke reelle muligheter som lå for den språklige 

utviklingen hos denne pasientgruppen. Benevning og gjentagelse ble valgt ut som 

fokusområde i studien med bakgrunn i forskning som viser at benevning - og 

gjentagelsesvansker er de vanskene som opptrer hyppigst som en følgevanske av afasi. Dette 

gjør kartlegging av disse vanskene svært relevante over tid særlig ovenfor gruppen med en 

alvorlig grad av afasi. Det er av stor viktighet å sette i gang kartlegging og logopedisk 

behandling av afasipasienter for å undersøke de språklige nedsettingene, som ofte følger en 

afasi, så snart som mulig for å oppnå best mulig resultat. Det benyttes mange ulike 

instrumenter til å teste disse ferdighetene, hvor den mest brukte i Norge er Norsk Grunntest 

for Afasi (NGA).  

Relativt få studier har undersøkt den langsiktige gjenopprettingen hos afasirammede. Fordi 

jeg fikk tilgang til et relativt stort utvalg av afasirammede gjennom kvalitetssikringsprosjektet 

til Sunnaas sykehus, ønsket jeg å benytte denne muligheten til å utforme dette studiets formål 

- å beskrive endringer i språkfunksjonen innen ferdighetene benevning og gjentagelse hos 

afasirammede opp til 6 år etter de var innlagt ved Sunnaas sykehus. Jeg ønsket også å se om 

variablene kjønn og alder hadde en effekt på utviklingen. Tidsperspektivet har vært sentralt 

for de undersøkelsene som ble gjort.  

Metode: For å belyse problemstillingen har jeg benyttet meg av både deskriptiv og analytisk 

statistikk for å undersøke utviklingen av skår ved deltestene benevning og gjentagelse, fra 

slaget og opp til 6 år etter slaget. Studien tar for seg 24 deltageres, med en alvorlig grad av 

afasi som diagnostisert gjennom Token - testen, utvikling av benevning - og 
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gjentagelsesferdigheter hvor disse ble målt gjennom Norsk Grunntest for afasis deltester 

benevning og gjentagelse. Denne studien benytter seg av tre måletider, T1, T2 og T3, som 

gjør resultatene av disse undersøkelsene svært unike i forhold til andre studier som ikke har 

tre måletider. Det ble benyttet skår innsamlet ved tidligere undersøkelser, T1 og T2, og 

innsamling av egne undersøkelser, T3, sammen med tre andre masterstudenter ved UiO. 

Resultatene ble behandlet i Statistical Package for the Social Science (SPSS). Gjennom dette 

programmet vil man kunne behandle, analysere og framstille datamateriale. 

Resultater og konklusjoner: Resultatene viste at det var relativ stor spredning i benevning - 

og gjentagelsesskårene hos deltagerne, med en relativ høy stiging i skår ved begge 

ferdighetene opp til 6 år etter slaget. Den største delen av utvikling i skår var i den akutte og 

tidlig kroniske fasen av afasien, mellom T1 og T2, men undersøkelsene viste også utvikling 

over i den kroniske fasen av afasien. Undersøkelsene viste også at det var ulik utvikling i de 

to ferdighetene, hvor gjentagelse fortsatte i større grad enn gjentagelse å utvikle seg i den 

kroniske fasen. Studiets analyser viser tendenser til at begge ferdighetene ikke nødvendigvis 

vil nå et absolutt utviklingspunkt 1 år etter slaget, slik det gjennom tidligere forskning har 

antydet. Dette ser vi tydelig gjennom utviklingen av benevningsskåren fra T2 til T3. 

Gjentagelse syntes derfor og nå et maksimalt utviklingspunkt ca. 2,8 år etter slaget, basert på 

de analysene som ble gjort i denne studien. Analysene viste at det var en signifikant utvikling 

av skår ved deltesten benevning og gjentagelse frem til 6 år etter slaget. 

 Studien undersøkte også sammenhengen mellom kjønn og alder på utvikling av skår. Det ble 

ikke funnet signifikante sammenhenger mellom kjønn og alder knyttet til resultatene i dette 

studiet. Analyse av alder viste likevel en mulig tendens mot at de yngre utviklet seg i noe 

større grad enn hva de elde gjorde. 

Oppgaven konkluderer med at det tyder på at afasirammede med en alvorlig grad av afasi 

utvikler sine ferdigheter innen benevning og gjentagelse i større grad over ett lengre tidsforløp 

enn tidligere antatt. Oppgaven anbefaler derfor at det trengs mer kunnskap og bevisstgjøring 

om de mulighetene som ligger i behandling av afasipasienter, selv etter perioden med spontan 

bedring på 1 år over i den kroniske delen av afasien. 
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1 Innledning 

Afasi er en ervervet språkvanske som påvirker alle de språklige modalitetene hos den 

rammede. Afasi vil dermed kunne påvirke personenes ferdigheter innen å snakke, lese, skrive 

og forstå språk. Før skaden oppsto, har den afasirammede hatt en normal språkutvikling og 

normale språkferdigheter. Afasi er en individuell vanske som gir individuelle utslag, og det 

vil i tillegg kunne være variasjon i de språklige ferdighetene hos en og samme person med 

afasi. Det som kan være vanskelig i én situasjon, er ikke nødvendigvis like vanskelig i en 

annen situasjon.  

Hjerneslag etter hjerneblødning, eller blodpropp, er den vanligste årsaken til afasi. I Norge 

regner man med at omlag 15.000 nordmenn får hjerneslag hvert år, og at omtrent 25 % av 

disse rammes i hjernens språksenter (Qvenild, Haukeland, Haaland-Johansen, Knoph & Lind, 

2010). Hjerneslag er en vanlig sykdom, særlig hos eldre, men det rammer også yngre 

mennesker. Fordi andelen eldre mennesker i befolkningen øker, regner man med en økning i 

antallet hjerneslag i årene som kommer (Sundet & Reinvang, 1988). I den begynnende fasen 

av afasirehabilitering er det å kartlegge afasien og de språklige nedsettingene svært viktig. I 

utredning av mulig afasi er det ulike testbatteri som kan benyttes. En av disse er Norsk 

Grunntest for Afasi - fra nå skrevet som NGA. NGA er utarbeidet av Reinvang & Engvik i 

1980, og er en mye brukt afasitest. Resultatene fra NGA kan si oss noe om hvilke deler av 

språksystemet som er svekket, hvor omfattende disse problemene er og på hvilken måte de 

kommer til uttrykk. NGA vil være hovedtesten i denne studien. Benevning og gjentagelse er 

en av de vanligste følgevanskene av afasi, og vil bli testet gjennom NGAs deltester benevning 

og gjentagelse. Studien vil se på utviklingen av gjentagelse og benevning, som målt med 

NGA, med et spesielt fokus på rammede med en alvorlig grad av afasi. 

1.1 Bakgrunn og oppgavens formål 

Studien ble til som ett samarbeid med Sunnaas sykehus og deres kvalitetssikringsprosjekt for 

behandling av afasipasienter. Min studie og innsamling av data har derfor blitt påvirket av de 

føringer prosjektet har lagt. Dette gjelder da spesielt pasientgruppe og valg av testbatteri.  

Med bakgrunn i egen interesse for afasi falt beslutningen på å undersøke gruppen med en 

alvorlig grad av afasi. Jeg ønsket å se på denne pasientgruppen fordi de gjennom teori er blitt 
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fremstilt med en utsikt for språklig bedring som svært lav, til tross for behandling (Chapey & 

Hallowell, 2008). Jeg ville gjerne undersøke om dette faktisk er tilfelle, og hvilke reelle 

muligheter som lå for den språklige utviklingen hos denne pasientgruppen. Ferdighetene 

benevning og gjentagelse ble valgt ut da dette er de to vanskene som oftest oppstår som en 

følgevanske av afasi (Schriefers, Meyer, & Levelt, 1990). Naeser et al., (1998) viser til funn 

hvor de fant en betydelig økning i benevningsferdighetene og setningslengde 5 år etter slaget. 

Funn i deres studie tydet også på at dersom pasienten ikke opplever nye slag kan det 

forekomme en videre bedring i benevning og flyt i tale lengre frem i tid etter slaget.  

Ny kunnskap om den langsiktige bedringen hos afasipasienter er av stor nytte for å forstå 

hvilke muligheter som ligger i logopedisk behandling, selv over i den kroniske fasen av 

afasien. Kunnskap om langsiktig bedring og behandlingsmuligheter er viktig for 

kompetansesentrene for når behandling fra deres side kan gå fra primær språkutvikling til 

vedlikeholdsarbeid av pasienten selv og pårørende. Det er ofte begrenset tid og mulighet for 

oppfølging på de mindre stedene, og spørsmål knyttet til når man skal avslutte behandling 

dukker ofte opp. Ved å kunne vise til forskning om hva man kan forventes etter en viss tid 

etter slaget kan være med å rettferdiggjøre behandling over tid. For meg fremstår det som 

svært viktig at denne pasientgruppen får den hjelpen de trenger, slik at de kan oppleve 

fremgang i sine språklige ferdigheter. 

Relativt få studier har undersøkt den langsiktige språkutviklingen hos personer med en 

alvorlig grad av afasi. Formålet med studien var å beskrive endringer i språkfunksjon innen 

ferdighetene benevning og gjentagelse hos afasirammede 6 år etter de var innlagt på Sunnaas 

sykehus. Studien tar for seg 24 deltagere med en alvorlig grad av afasi, som diagnostisert 

gjennom Token - testen, og hvor utvikling av benevning - og gjentagelsesferdighetene ble 

undersøkt gjennom Norsk Grunntest for afasis deltester benevning og gjentagelse.  På 

bakgrunn av ny kunnskap om hjernens endringsevne, plastisitet, antar man at språkfunksjonen 

kan bedre seg over lengre tid etter skaden enn tidligere antatt. Plastisitet handler om hjernes 

evne til å reorganisere og utføre funksjonelle endringer i hjernen, slik at friske eller reparerte 

områder overstyrer de skadede områdene (Dietrichs, 2007). Med hjelp av riktig tilpasset 

logopedisk behandling ser man at de fleste av afasirammede kan forbedre språkfungeringen 

betraktelig over tid (Qvenild, Haukeland, Haaland-Johansen, Knoph & Lind, 2010).  
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1.2 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Med bakgrunn i det empiriske presentert i avsnittet ovenfor viser denne at det å forstå 

afasirammedes utviklingsmønster av benevning og gjentagelsesferdigheter over tid er svært 

viktig. I Norge finnes det ingen longitudinelle undersøkelser omkring utviklingen av disse 

ferdighetene og det er derfor stort behov for denne type forskning. På bakgrunn av det 

utvalget jeg har tilgang til og studiens formål, har oppgaven følgende problemstillingen:  

I hvilken grad vil språkferdighetene benevning og gjentagelse hos personer med alvorlig grad 

av afasi utvikles fra primærbehandlingen og opp til 6 år etter slaget? 

Gjennom bruk av Norsk Grunntest for afasi og deltestene benevning og gjentagelse, ønsker 

jeg å belyse problemstillingen min gjennom diskusjon hvorvidt et langsiktig perspektiv 

påvirker ferdighetene. Med utgangspunkt i problemstillingen vil studien også ha følgende 

forskningsspørsmål: 

1. Utvikler ferdighetene benevning og gjentagelse seg i ulikt tempo? 

2. Blir både benevning - og gjentagelsesskårene bedre over tidsforløpet? 

3. Hvor stor er bedringen i benevning - og gjentagelsesskårene gjennom tidsforløpet? 

4. Er de bedring kun 1 år etter slaget, eller vil man også finne endringer senere i 

tidsforløpet? 

5. Har personens alder ved slaget noe å si for en eventuell bedring av benevning - og 

gjentagelsesferdigheter i et langsiktig perspektiv? 

6. Er det kjønnsmessige forskjeller i utviklingen av benevning - og 

gjentagelsesferdigheter? 

1.2.1 Hypoteser 

Med bakgrunn i den forskningslitteraturen som blir presentert i kapittel 2 har jeg utarbeidet 

følgende hypoteser. Med bakgrunn i resultater fra tidligere forskning er det grunn til å tro at 

det er forskjell i utviklingen av ferdighetene benevning og gjentagelse over tid. Det er også 

grunn til å tro at man vil finne at den ene ferdigheten, i hovedsak benevning, vil utvikle seg 
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mer enn den andre over tid. Gjennom ny forskning og forståelse av hjernens evne til å 

helbrede seg selv er det grunn til å anta at det vil finnes en bedring av ferdighetene også i den 

kroniske fasen av afasien. Problemstillingen er også i stor grad en utforskende 

problemstilling, da det finnes få studer som ser på et langsiktig perspektiv av den språklige 

utviklingen, og som har de spesifikke måletidene dette studier har. Det er derfor vanskelig å 

komme med noen spesifikke hypoteser om enkelte av forskningsspørsmålene. 

1.3  Avgrensning og begrepsavklaring 

Studien vil begrense seg til å analysere utviklingen av benevning og gjentagelsesferdigheter i 

et langsiktig perspektiv hos en spesifikk gruppe av personer med afasi. Disse er valgt ut fordi 

det i hovedsak er disse ferdighetene mange afasirammede har vansker med (Goodglass, 

1993). Studien vil derfor ikke relatere til hele den språklige utviklingen. Denne avgrensningen 

er i hovedsak gjort med bakgrunn i studiens begrensende omfang. Selv om hele NGA ble 

administrert, ligger fokuset ikke på deltestene som omhandler lesing, skriving og auditiv 

forståelse da disse faller ut oppgavens problemstilling - samt oppgavens begrensning av tid og 

resurser. Jeg kommer ikke til å gå i dybden av benevning og gjentagelsesvanskene hos 

utvalget, og kommer heller ikke til å beskrive eventuelle feilmønstre i deltagernes responser. 

Det vil derfor bli sett på gjennomsnittskårer og beskrive utviklingen basert på disse. 

Det er viktig å operasjonalisere og gi en forståelse for de begreper som brukes. Begrepene 

som brukes i dette studiet er alvorlig grad av afasi, plastisitet, benevning - og 

gjentagelsesferdigheter. Jeg vil her kun gi en kort avklaring av begrepene, en mer utfyllende 

forklaring vil komme i kapittel 2. Min forståelse av begrepet alvorlig grad av afasi i dette 

studien baserer seg på Renzi & Faglionis (1978) klassifisering av afasipasienter gjennom 

Token - testen, med en cut of - skåre på 16,5. Dette tilsvarer fra betydelige (severe) til store 

(very severe) vansker. Benevning handler om og korrekt å benevne gjenstander, objekter eller 

ordklasser. Auditiv gjentagelse handler om å gjenta de ordene, stimuli, man har hørt av andre 

korrekt.  Plastisitet betegnes som hjernes evne til å reorganisere og gjøre funksjonelle 

endringer i hjernes organisering, slik at de friske områdene overstyrer de skadede områdene 

(Didrich, 2007).  
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1.4 Oppgavens oppbygning 

I kapittel 1 vil det bli gjort rede for valg av tema, studiens formål og problemstillingen. Videre 

presenteres studiens avgrensning og begrepsavklaringer.  

I kapittel 2 vil oppgavens teoretiske del bli presenter. Jeg vil gi en kort, generell innføring av 

afasi, før jeg går inn på undergruppen av afasirammede som jeg har undersøkt i min studie. 

Jeg vil også gå inn på hvilke språklige følgevansker som er vanlige å finne hos afasirammede, 

da spesielt med fokus på benevning og gjentagelsesferdigheter. Jeg vil også se på forskning 

gjort opp mot alder, kjønn og grad av afasi. 

I kapittel 3 vil studiens metodiske aspekter drøftet. Valg av forskningsmetode og utvalg vil bli 

gjort rede for. Videre følger en diskusjon av forskningsprosessen, validitet/reliabilitet og 

etiske hensyn. 

I kapittel 4 vil studiens data og funn bli presentert. 

I kapittel 5 vil det foreligge en kort oppsummering av funnene, samt drøftning av funn opp 

mot aktuell teori. 

Kapittel 6 vil studien oppsummeres, og tanker om videre arbeid fremstilles. 
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2 Teori 

2.1 Afasi 

Afasi er en kronisk tilstand som kjennetegnes ved omfattende språk - og 

kommunikasjonsvansker (Chapey & Hallowell, 2008). Selve begrepet afasi stammer fra det 

greske ordet aphasi, som betyr tap av taleevne (Qvenild, Haukeland, Haaland-Johansen, 

Knoph, Lind, 2010). I dagens medisin benyttes termen afasi som en referanse til en gruppe av 

ulike kliniske vansker som påvirker personens evne til å kommunisere muntlig og skriftlig. 

Afasi er en ervervet, fokal skade i hjernen som kan oppstå som følge av sykdom som 

hjerneslag, blodpropp og svulster, eller som følge av traumatiske hodeskader. Afasi oppstår 

brått og rammer det nevrologiske grunnlaget for språkfunksjonen. Afasi er en individuell 

vanske, ingen rammede er like og kan ramme både barn og voksne (Reinvang & Engvik, 

1980). Det er viktig å skille mellom fokale skader som kan føre til afasi og andre sykdommer 

som rammer hjernen, som for eksempel demens. Demens er en fellesbetegnelse på flere 

tilstander som fører til gradvis økende svinn av nerveceller og funksjoner i hjernen, som kan 

føre til omfattende språkvansker (Chapey & Hallowell, 2008).  

Hjernen er delt i venstre og høyre hemisfære (hjernehalvdel), og hos 95 % alle av mennesker 

er de språklige funksjonene organisert i venstre hemisfære (Lind, Moen & Bjerkan, 2000). 

Hos en liten gruppe, omtrent 3 - 9 %, vil språksenteret befinne seg i høyre hemisfære 

(Goodglass, 1993). Hos de fleste skyldes afasi en skade knyttet det fremre og bakre 

språkområdet i venstre hemisfære. I tillegg til vansker med språket kan den rammede oppleve 

i ulik grad andre komplikasjoner, som følge av skade eller sykdom, som ytterligere kan 

forverre språket. Dette kan være hukommelsesvansker, konsentrasjonsvansker, lammelser, 

dysartri eller taleapraksi (Goodglass, 1993). Enkelte kan også oppleve vansker knyttet syn og 

hørsel. Grovt sett kan man skille mellom et ikke - flytende talepreg (assosiert med fremre 

skade) og et flytende talepreg (assosiert med bakre skade) hos afasirammede. Afasi med et 

ikke - flytende talepreg kjennetegnes ved lite spontantale preget av telegramstil, og opptrer 

ofte kombinert med taleapraksi. Afasi med flytende talepreg kjennetegnes ved frasefylt tale, 

store benevningsvansker, samt ord - og lydforvekslinger. Setningsmelodien er som oftest godt 

bevart, mens taleforståelsen som regel er betydelig redusert (Qvenild, Haukeland, Haaland-

Johansen, Knoph & Lind, 2010).   
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Det finnes mange definisjoner på hva afasi er avhengig av hvilken teoretisk tilnærming de 

tilhører. Jeg vil her nevne tre av dem. Kagan har en pragmatisk/sosial tilnærming til afasi og 

definerer afasi som: «An acquired neurogenic language disorder that may mask competence 

normally revealed in conversation» (Kagan, 1998, s. 818).   

Hallowell & Chapey har en kognitiv nevropsykologisk tilnærming og definerer afasi som: 

Aphasia is defined as an acquired impairment in language and the cognitive processes 

which underlie language, caused by organic damage to the brain. It is characterised by a 

reduction in and dysfunction of language content or meaning, language form or 

structure and language use or function and the cognitive processes which underlie 

language, such as recognition, comprehension, memory and thinking. This impairment 

is manifested in listening, speaking, reading and writing – although not necessarily to 

the same degree in each (Hallowell & Chapey 2008, s.3). 

I Norge benyttes i stor grad Reinvangs definisjon: «Afasi er en medisinsk betegnelse på 

ervervede språkdefekter etter hjerneskade hos et individ som har gjennomgått normal språklig 

utvikling inntil tidspunktet for skaden» (Reinvang, 1994, s.11). Denne definisjonen danner 

grunnlaget for den nevropsykologiske tilnærmingen og forståelsen av afasi som NGA - testen 

er bygget på.  

Felles for disse definisjonene er at de viser til en forståelse av afasi som en vanske som ikke 

rammer personens intellekt, men som fører til vansker med tilgang, bruk og forståelse av ord 

man tidligere har hatt tilgang og forståelse av. Videre viser de til at afasi er en ervervet, 

nevrologisk kommunikasjonsvanske forårsaket av en hjerneskade.  

2.1.1 Behandling av afasi 

Afasirammede har behov for et individuelt, helhetlig og målrettet tilbud over tid. For å få et 

best mulig resultat av den språklige rehabiliteringen er det viktig å komme raskt i gang. 

Intensitet og varighet vil ha stor påvirkning på resultatet av den logopediske behandlingen. 

Rehabilitering kan gis individuelt eller i gruppe, hvor ofte en kombinasjon av disse tilbudene 

vil fungere godt (Qvenild, Haukeland, Haaland - Johansen, Knoph & Lind, 2010).  

Logopedisk behandling i enetimer bygger på en grundig diagnostisering og vurdering av den 

enkeltes kognitive, lingvistiske og kommunikative ferdigheter, for å utarbeide et individuell 
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tilpasset behandlingsløp. Afasibehandling bør ikke kun fokusere på språk og kommunikasjon 

alene, men også det sosiale. På denne måten kan man hjelpe den afasirammede til å 

opprettholde deltakelse i dagliglivet og i det sosiale samspillet, slik at man kan fremme en 

positiv holdning til livet (Hallowell & Chapey, 2008). God rehabilitering krever også et 

tilrettelagt tilbud for pårørende og andre nærpersoner av den rammede. Pårørendes deltagelse 

i behandlingen privat, gjennom å øve med den rammede eller tilrettelegge for effektiv 

kommunikasjon, vil være med å øke utbyttet av den logopediske behandlingen (Qvenild, 

Haukeland, Haaland-Johansen, Knoph & Lind, 2010). Logopedisk behandling kan rettes mot 

både gjenoppretting og erstatning av språklige funksjoner (Lesser & Milroy, 1993).  

I afasigrupper vil fokuset i større grad ligge på å fremme interaksjon blant 

gruppemedlemmene, psykososiale tilpasninger og kommunikasjon fremfor å trene direkte på 

språkferdigheter (Qvenild, Haukeland, Haaland-Johansen, Knoph & Lind, 2010). Studier 

viser at gruppebehandling bidrar til deltakelse i det sosiale liv, og gruppebehandling kan 

hjelpe den afasirammede med å opprettholde kontakten med familie, venner og arbeidsliv 

(Elman, 2007). I likhet med enetimer, vil afasigrupper variere med henhold til mål og 

fremgangsmåter. I direkte språktreningsgrupper vil man kunne finne paralleller til individuell 

behandling, med tilnærminger som for eksempel vanlige samtaler og sosialt samvær som 

styrker kommunikasjonen (Kearns & Elman, 2001). Gruppebasert behandling av afasi har i 

stor grad blitt sett på som en tilleggsbehandling til individuell behandling og ikke ett 

enkeltstående tilbud (Qvenild et al., 2010).  

2.2 Afasi og endringer i hjernestruktur over tid 

Ved et slag, blodpropp eller annen skade i hjernen vil det kunne foreligge et tap av nevralt vev 

i de skadde områdene. Dette vevstapet fører til store nevropsykologiske forandringer i 

hjernestrukturen som gir utfall i ulike vansker hos personen, deriblant språket (Kleim & 

Schwerin, 2010). I tiden etter en skade i hjernen vil mange oppleve bedring og 

gjenopprettelse, delvis eller fult, av funksjoner knyttet til både språket og kroppen. Afasi er en 

individuell vanske med individuelle utfall, dermed vil også graden og hva som blir 

gjenopprettet av de språklige funksjonene variere i stor grad (Fridriksson, Richardson, 

Fillmore & Cai, 2011). Gjenopprettelse av funksjoner kan oppstå som følge av at 

ødem/oppsvulminger eller betennelser forsvinner, eller det oppstår strukturelle forandringer i 

hjernen. Ved strukturelle forandringer vil de friske områdene overstyre eller ta over 



 

 

 

9 

 

funksjonene til de skadde områdene (Klem & Schwerin, 2010). Skadestedet påvirker i stor 

grad gjenopprettelsesprosessen, hvor også forhold som tid - hvor lenge siden skaden oppsto, 

personens alder og motivasjon for trening spiller inn (Prins, Snow & Wagenaar, 1978).   

Hjernens evne til gjenopprettelse, eller til å utføre strukturelle forandringer, kalles for 

plastisitet eller spontan bedring. Denne spontane bedringen kan oppstå på nevralt, kognitivt, 

eller atferdsnivå. I den akutte fasen, de første timene og dagene etter den ervervede skaden 

inntreffer, er forbedringen hyppig og ofte rask (Kleim & Schwerin, 2010). Fasen med spontan 

bedring opptrer i stor grad innenfor 1 - 6 måneder etter skaden (Culton, 1969.,Vignolo, 1964., 

Sarno & Levita, 1971). Den spontane bedringen vil deretter flate ut, med ingen eller lite 

spontan bedring etter 1 år (Dietrichs, 2007). Man vet at logopedisk behandling vil kunne ha 

innvirkning på bedringspotensialet hos den afasirammede.  

Gloning, Trappl, Heis & Quatember fant i 1976 (sitert av Prins, Snow & Wagenaar, 1978, 

s.193) at språkfunksjonen kan bedre seg over en lengre periode etter skaden enn tidligere 

antatt gjennom logopedisk behandling. Hvordan dette bedringsmønstret er, vil kunne variere i 

stor grad fra pasient til pasient. I bedring av språklige funksjoner, hos mennesker med afasi, 

viser forskning til ulike resultater basert på grader og typer av afasi. Funn viser blant annet at 

de med en ekspressiv afasi, vansker med å tale og utrykke seg verbalt, vil kunne ha et større 

bedringspotensial enn de med en impressive afasi, vansker med den språklige forståelsen 

(Kertesz & McCabe, 1977., Bakheit, Shaw & Carrington, 2007). Andre finner ingen 

signifikante funn eller forskjeller i språklig bedring hos de med en flytende eller ikke - 

flytende afasiform (Pedersen, Vinter & Olsen, 2004a).  

2.3 Afasi, alder og kjønn 

Det finnes ingen spesifikk variabel som alene kan predikere det endelige utfallet av de 

språklige ferdighetene hos afasirammede. Hvordan afasien påvirker den enkelte avhenger av 

både individuelle og biografiske faktorer som personens alder, omfanget av skaden og hvor i 

hjernen skaden har oppstått (Sundet & Reinvang, 1988). Med utgangspunkt i denne 

informasjonen har forskning vist til svært ulike resultater av bedringspotensialet basert på 

blant annet alder og kjønn hos afasirammede. Utfall av bedring må også sees opp mot en 

generell helsetilstand hos de ulike aldersgruppene. Anamnesen må undersøkes og forhold som 

diabetes og hjertesykdommer må relateres opp til generell helse, og hvordan dette kan påvirke 
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gjenopprettelsen av språkfunksjone (Chapey & Hallowell, 2008). Forskning viser at hos de 

hvor afasien har oppstått gjennom en åpen, eller lukket, hodeskade har en tendens til å ha en 

bedre rekonvalens enn hos de hvor afasien har oppstått som følge av ett slag. Dette kan i stor 

grad handle om at de med traumatiske hode skader i hovedsak vil være yngre pasienter 

(Kertesz & McCabe, 1977).  

Marshall, Tompkins & Phillips (1982) viste i sin forskning at yngre afasirammede hadde 

større sjanse for bedring enn hva eldre hadde, F( = 6,07, p = 0,01), i et utvalg med 

aldersspredning på 20 - 89 år. Deres forskning viste at det var de i aldersgruppen 40 - 59 år 

som hadde den største fremgang i skår undersøkt med PICA (porch index of communicative 

ability). Undersøkelsene ble gjort mellom 1 og 6 måneder etter slaget, og alle deltagerne 

hadde mottatt minst en måned med logopedisk behandling. I Kertesz & McCabe (1977) studie 

ble 36 pasienter undersøkt for en korrelasjon mellom alder og bedringsutfallet, hvor utvalget 

var i alderen 53,8 til 64,0 år. Kertesz & McCabe (1977) fant en negativ, ikke signifikant 

korrelasjon mellom alder og bedringsrate, ( r = - 0,240), de tre første månedene etter slaget. 

Pedersen, Jørgensen, Nakayama, Raaschau & Olsen (1995b) undersøkte 1,014 afasipasienter 

over en periode på 1, 9 år med en gjennomsnittsalder på 74,5 år. I deres studie fant de en 

signifikant korrelasjon mellom alder og utvikling av skår ved Scandinavian Stroke Scale:        

( r = - 0.14, p = 0.001). Basso (1992b) viser til at forholdet mellom alder og bedring må i stor 

grad sees opp mot den enkeltes grad og type afasi.  

I forhold til kjønn og bedring viser forskning til ulike resultater. Basso, Capitani, & 

Moraschini (1982c) viste at kvinner hadde en noe bedre prognose enn menn for bedring innen 

oral uttrykk og auditiv forståelse. Andre studier har derimot vist at det ikke er noen forskjell 

på kjønnene. Kertesz & McCabe (1977) gjennomførte en students t - test på sitt utvalg, hvor 

de fant en t på 0-719 (df = 34) med en ikke - signifikant forskjell på p =0,005 mellom 23 

mannlige og 13 kvinnelige afasipasienter 3 måneder etter slaget. Pedersen, Jørgensen, 

Nakayama, Raaschau & Olsen (1995b) viste i sine undersøkelser at det ikke var noen forskjell 

på kjønnene i utviklingsmuligheter (F = 1.0, p = 0,39). Sarno, Buonaguro & Levita (1985a) 

undersøkte 23 kvinner og 37 menn hvor forskjell i utvikling, hvor alvorlighetsgrad ikke ble 

tatt hensyn til, viste ingen signifikante forskjeller mellom kjønnene. Vi kan derfor si at det per 

nå ikke er entydig evidens på at kjønn eller alder er en sikker faktor for en mindre eller større 

grad av bedring. 
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2.4 Alvorlig grad av afasi 

Afasi har vært gjenstand for forskning ikke bare i våre tider, men har en historie som strekker 

seg lang tilbake i historien. En rigid og fast inndeling av afasityper var dominerende i den 

tidlige forskningen fra midten av 1880 (Reinvang, 1994). En vanlig inndeling av 

afasirammede var da Brocas, Wernicke og global afasi. Brocas afasi, som i klinisk 

sammenheng også kalles ekspressiv afasi, oppstår ved skade i det fremre området av 

språksentret og medfører en redusert språkproduksjon. Wernicke afasi - som også kalles 

impressiv afasi, er skade i bakre språkområdet og medfører en redusert språkforståelse. 

Global afasi oppstår ved skade i begge språkområdene, og medfører reduksjon i både 

språkproduksjonen og språkforståelsen (Reinvang, 1994., Basso, 2003a). Dette har ført til at 

man gjennom tidene har forsøkt å finne flere og mer hensiktsmessige inndelinger av 

afasityper.  

Nyere forskning viser at de språklige komponentene henger nøye sammen på en slik måte at 

det ikke lar seg gjøre å finne rene utfall begrenset til bestemte prestasjoner. Dette har ført frem 

til en forståelse av at afasi finnes i ulike alvorlighetsgrader og typer, og ved utredning av 

mulig afasi vil man derfor måtte relatere til hele spektret (Reinvang & Engvik, 1980). Hver 

type afasi kan ha ulike nivåer av alvorlighetsgrad - fra mild, moderat til alvorlig. Det er 

sjeldent at en afasirammet har en ren afasitype, de fleste har en såkalt blandet afasi. "Bare" 60 

% av tilfellene vil kunne være tilhørende av en gruppe (Qvenild, Haukeland, Haaland-

Johansen, Knoph & Lind, 2010). Studien vil ha størst fokus på den gruppen av afasirammede 

som vil kunne klassifiseres med en alvorlig grad av afasi. Som graderingsverktøy av afasien 

benyttes det i denne studien Token - test. Dette vil jeg komme tilbake til i oppgavens 

metodekapittel. Jeg vil derfor ikke benytte meg av en spesifikk type afasi som mål for 

alvorlighetsgrad. 

Alvorlighetsgrad er i hovedsak et mål på hvordan tale og språklige aktiviteter som lesing, 

skriving, forståelsen og personens ferdigheter med å snakke har blitt påvirket av skade relatert 

til språksentret. I alvorlig afasi vil i stor grad all tale og språklig input (lesing, forståelsen) og 

output (gester, snakke, skrive) bli påvirket (Chapey & Hallowell, 2008). Vedkommendes 

språklige ferdigheter vil dermed være svært begrenset. Talen kan være begrenset til kun å lage 

lyder eller til å si de samme ordene om igjen. Dette kalles for stereotypisk tale, og eksempler 

på dette er "baba" eller "noen ganger vann" (Qvenild, Haukeland, Haaland-Johansen, Knoph 
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& Lind, 2010). Afasirammede som er eldre enn 40 år med en alvorlig grad av afasi, og som 

har passert perioden av spontan bedring, har en større tendens til å ha en dårligere prognose 

enn yngre afasirammede, selv om de fleste av disse vil ha god nytte av logopedisk behandling 

også over denne perioden (Samo, Silverman, & Sands, 1970). Det er dem i den eldre 

kategorien av afasirammede, med en alvorlig grad av afasi, som utgjør den største delen av 

afasipopulasjonen og for hvem spørsmålet om effektiviteten av behandlingen er av størst 

betydning (Prins, Snow & Wagenaar, 1978).  

Det finnes få langtidsstudier av behandling og prognose hos mennesker med en alvorlig grad 

av afasi. En kasusstudie av en 37 år gammel mann med global afasi, gjort av Smania et al., 

(2010), viser vedkommendes 25 års utvikling av de språklige ferdighetene. Afasien oppsto fra 

en stor ischemic lesjon i venstre midtre cerebral arterie, og vedkommende ble testet ni ganger 

mellom tre uker og 25 år etter slaget. Undersøkelsene ble gjort med hjelp av Milan Language 

Examination, Token - test og Raven test. Resultater fra denne studien viste at det var tre 

spesifikke perioder hvor man fant bedring. Det første året viste pasienten stor bedring innen 

verbal forståelse og gjentagelse. I perioden 1 til 3 år fant de en økning innenfor beneving og 

leseferdigheter, mens i perioden 3 til 25 år etter slaget var det en progressiv og gradvis 

generell økning i alle de språklige ferdighetene. Selv om studien kun omhandler et individ gir 

disse resultatene indikasjoner på at også lignende resultater kan generaliseres til en større 

populasjon. Studien viser at rekonvaliensen fra en alvorlig grad av afasi fortsetter mye lengre 

frem i tid enn hva man tidligere har antatt.    

Naeser et al., (1998) utførte deres studie på 12 afasipasienter ca. 1 år etter slaget, og igjen 5 -

12 år etter slaget med Boston Diagnostic Aphasia Exam og CT skanning. Deres utvalg besto 

av tre med Brocas afasi, to med blandet ikke - flytende afasi, en med global afasi, to ikke 

klassifiserbare, en med transkortikal motorisk afasi, to med Wernickers afasi og en med 

konduksjonsafasi. I Naeser et. al (1998) studie viste utvalget en signifikant økning i sine skår 

innen gjentagelse frem til 1 år etter slaget, men fant ingen signifikant økning i gjentagelseskår 

i perioden 1 til 12 år etter slaget (p = 0,039). Naeser et al., (1998) utvalgt syntes dermed og nå 

et platå innen gjentagelse rundt 1 år etter slaget. De fant derimot en signifikant forbedring i 

benevningskåren opp til 15 år etter slaget (p= 0,002).  

Fitzpatrick, Glosser & Helm - Estabrooks (1988) utførte en langtidsstudie 5 - 15 år etter slaget 

hvor de undersøkte den langsiktige utviklingen av lingvistiske og ikke - lingvistiske 

språkfunksjoner. Deres studie viser at mennesker i den kroniske fasen av afasien fortsetter å 



 

 

 

13 

 

forbedre sine ferdigheter innen benevning helt frem til 15 år etter slaget. Bedring innen 

auditiv forståelse av enkeltord og repetisjon oppsto hos de fleste av de undersøkte, men funn i 

studiet viste at disse ferdighetene nådde et platå rundt 1 år etter slaget. Deres studie viste 

dermed at det kun var benevningsferdighetene som fortsatte å forbedre seg i ett langsiktig 

perspektiv. 

Kertesz & McCabe (1977) undersøkte korrelasjonen mellom utvikling av språklige 

ferdigheter hos 93 pasienter hvor det ble benyttet Western Aphasia Battery, hvor av 74 hadde 

ervervet afasi gjennom intracerebral blødning (blødninger inne i hjernen), 12 som følge av 

subarachnoid blødninger (blødninger i hjernehinnen) og 7 som følge av traumatiske 

hodeskader. Gjennomsnittsalderen var 57,4 år. Undersøkelsene ble gjennomført 45 dager, 6 

måneder og 12 måneder etter slaget. Pasientene ble testet på den spontante talen, som ble målt 

basert på den enkeltes flyt og informasjonsmengde, samt også gjentagelse og 

benevningsferdigheter. Dette ble summert til en afasikoeffisient med et maksimum skåre på 

100. I deres studier fant de en ikke - signifikant sammenheng mellom tid og utvikling av 

språklige ferdigheter 6 måneder etter slaget, men 12 måneder etter slaget viste en signifikant 

korrelasjon mellom tid og utvikling (r = 0,849, p = 0,001), df=28. Basert på endringer i 

deltagernes afasikoeffisient viste deres studie at den samlede prognosen, uansett undergruppe 

av afasi, etter 1 år var utmerket i 40 % av tilfellene, godt i 13 %, i noe grad i 19 %, og dårlig i 

28 %. Komplett bedring var svært varierende med resultater fra 11 % til 50 % av pasientene. 

Deres undersøkelser konkluderer med at de med en alvorlig grad av afasi gjenoppretter sin 

språkfunksjon i mindre grad, og nådde et lavere nivå av språkfunksjon, enn de som var 

mildere rammet. En korrelasjon mellom første og seks måneders koeffisient var ikke 

signifikant.  

Pedersen, Jørgensen, Nakayama, Raaschau & Olsen, 1995b (1995b) utførte undersøkelser på 

881 pasienter med afasi ved innkomst og ukentlig mens pasientene var innlagt, og ved 6 

måneder etter utskrivelse. Pasientene fikk behandling på sykehuset av personalet og ble 

videre henvist til logoped, hvor de fikk behandling en til tre ganger i uken med 45.min 

undervisning.  Deres forskning viste til at 95 % av de med alvorlig grad av afasi oppnådde sin 

individuelle maks språkgjenopprettelse ca.10 uker, 95 % av de med moderat afasi oppnådde 

individuell bedring innen 6 uker, mens hos de med en mild afasi oppnådde maks 

språkgjennopprettelse etter ca 2 uker. 
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Enkelte av de mest omfattende studiene har vist at alvorlighetsgraden av afasien er den 

viktigste faktoren for å forutsi det endelige utfallet i bedring av språkfunksjonene. Jo mer 

alvorlig afasien var, jo lengre tid ville bedringen ta. Forskningen går derimot ikke lenger frem 

i tid post - onset enn 12 måneder i disse studiene (Kertesz & McCabe, 1977., Pedersen, Vinter 

& Olsen, 2004a., Pedersen, Jørgensen, Nakayama, Raaschau & Olsen, 1995b). 

2.5   Afasi og språk 

Et grunnleggende psykologisk og nevropsykologisk perspektiv på språk, er at språkets 

funksjon er å formidle eller lagre informasjon (Reinvang, 1994). Utdata (output) hvor man 

formidler noe til en annen, blir til inndata (input) hos lytteren som forsøker å forstå det som 

blir formidlet.  I kommunikasjon med andre må formidleren oversette sine intensjoner til en 

språklig kode (innkoding) og sende dette til en motakker. Mottakeren må så oversetter 

(dekode) denne koden slik at intensjonen blir oppfattet og forstått. Denne oversettingen fra 

kode til forstålig budskap betegnes som omkoding eller rekoding (Reinvang, 1994).  

Afasi kan ramme flere aspekter av språkets evne til å formidle og lagre informasjon, slik at 

det å kommunisere effektivt kan bli svært vanskelig for den rammede. Språket er et 

komplekst system, og en skade i språksystemet kan føre til vansker med en av språkets fire 

modaliteter: tale, forståelse, lesing og skriving. Avhengig av skadeomfanget kan afasien 

forårsake vansker innenfor alle de språklige modalitetene, eller til kun en eller flere 

enkeltstående modaliteter (Chapey & Hallowell, 2008). Språket er essensielt i vår eksistens og 

i våre sosiale liv. I vårt samfunn er språket høyt verdsatt, og evnen til å formulere seg blir ofte 

likestilt med intelligens. Afasi påvirker personenes evne til å kommunisere, men har ingenting 

med personens intelligens eller generelle kunnskapsnivå å gjøre (Chapey & Hallowell, 2008). 

Når det skjer en endring i våre evner til å kunne uttrykke oss, som for eksempel ved en afasi, 

vil dette også kunne påvirke det kommunikative forholdet man har til andre, og også hvordan 

man ser på seg selv. Vansker med å kunne uttrykke seg i sammenhengende ytringer er en 

svært vanlig vanske hos afasirammede. Med begrensninger i de språklige ferdighetene vil 

dette kunne få konsekvenser for den daglige kommunikasjonen.  

En nedsatt minnefunksjon synes å være en av hovedårsakene til språkvanskene hos 

afasirammede. Vanskene kan forklares gjennom mulige problemer med å holde fast på den 

auditive informasjon lenge nok til at man får sendt de auditive signalene videre i 
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prosesseringen (Baddely 2003a). Baddeley, Gathercole & Papagno (1998c) viser til ulike 

komponenter i arbeidsminnet vårt, blant annet den fonologiske løkken/korttidsminnet og den 

eksekutive (utførende) enheten, som er viktige for vår evne til å tolke og gjenkalle språklig 

input og output. Den fonologiske løkkens funksjon er å gjenta lydbasert informasjon og holde 

informasjonen i minnet lenge nok til at den utførende enheten kan analyserer materialet. 

Videre vil det gradvis, gjennom gjentatte erfaringer, dannes en stabil representasjon i det 

språklige langtidsminnet. Den eksekutive enheten utfører oppgaver som utvelgelse, initiering 

og valg av prosesseringsrutiner som koding, lagring og framkalling av språklige koder 

(Baddely 2003a). Dersom en afasirammed bruker lang tid på å mobilisere svar kan dette ha 

sammenheng med vansker i den eksekutive enheten i hukommelsen. Denne har blant annet 

med de språklige fremkallingsferdigheter å gjøre (Baddely 2003a). 

2.5.1 Benevning - og gjentagelsesvansker 

Goodglass (1993) hevder at grad av benevningsvansker sier mer om alvorlighetsgraden av 

afasi enn om typen afasi. Benevning - og gjentagelsesvansker oppstår i mange ulike former og 

forekommer blant de fleste med afasi. Forholdet mellom våre ferdigheter innenfor auditiv 

gjentagelse og benevning er stor (Hanley, Edwards & Kay, 2002). Ferdigheter innenfor disse 

to krever at personen har tilgang til både kort - og langtidshukommelsen, samt ingen vansker 

knyttet til det mekaniske og motoriske ved vår tale (Goodglass, 1993). 

Benevning 

Benevning handler om og korrekt å angi gjenstander, objekter eller ordklasser. Det å kunne 

benevne bilder eller objekter er kun en del av ferdighetene man må mestre ved språket, det 

handler også om å kunne forstå språkets mening. Benevning krever at man kan koble en 

assosiasjon mellom ordets semantiske og fonologiske struktur (Ilmberger, Eisner, Schmid & 

Reulen, 2001). Benevningsferdighetene hos afasirammede kan variere basert på i hvilken 

sammenheng oppgaven skal utføres, som for eksempel bildebenevning, sammensatt 

bildebeskrivelse, fortellinger og i samtale. For enkelte med afasi kan benevning være mer 

nøyaktig når de blir presentert med enkle bilder, i motsetning til å benevne korrekt i egen 

spontan tale. Disse forskjellene i benevningsferdighetene har i noen tilfeller vært relatert til 

ordklasser (for eksempel substantiv eller verb), så vel som graden av afasi (Conroy, Sage & 
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Ralph, 2008). Kategorispesifikke vansker med benevning og gjentagelse oppstår i større grad 

innenfor leksikalsk forståelse enn i leksikalsk produksjon (Goodglass, 1993).  

Benevning krever at vi har tilgang til fire nivåer av prosessering: en tidlig og rask visuell 

analyse, tilgang til lagrede kunnskaper om objekter i langtidshukommelsen, semantisk 

aktivering og leksikalsk gjenkalling. Dette gjelder i stor grad dersom benevning skjer i en 

kontekstfri sammenheng (Goodglass, 1993). Den rammedes ferdigheter innen benevning kan 

påvirkes av andre variabler som er kjent for å kunne påvirke den leksikalske gjenkallingen av 

ord. Dette omfatter det visuelle (kompleksiteten i tegningene eller bildene), det semantiske 

(objekt - kategori, kjennskap til det underliggende konseptet), og leksikalske indekser 

(frekvensen av ordene - hvor vanlig ordet er i vokabularet) (Laiacona, Luzzatti, Zonca, 

Guarnaschelli, & Capitani, 2001). Dette fører til vansker med å fremkalle ordets eller 

konseptets fonologiske form, vansker med å forstå og danne mening i ord og konsepter, eller 

vansker med å visualisere ord og konsepter (Goodglass, 1993). Benevningsferdighetene 

baserer seg derfor i stor grad på den enkeltes evnen til å gjenhente ord fra 

langtidshukommelsen til bruk i benevning, samt tilgang til den semantiske delen av 

hukommelsen for å skape forståelse og gjenkjennelse av ord og objekter (Goodglass, 1993).  

Gjentagelse 

Auditiv gjentagelse handler om å kunne gjenta de ordene, stimuli, man har hørt av andre. 

Vansker med gjentagelse kan fremstå på flere ulike måter: 1) vansker med gjenkjennelse av 

ordes lydmessige (fonologiske og/eller fonetiske) sammensetning slik at ordet former 

meningsfylt innhold, 2) vansker med artikulasjon av ord selv om vedkommende har forståelse 

for ordets mening og innhold, 3)gjentagelsesvanskene oppstår som følge av en "separasjon" 

mellom den auditive inputen, Wernickers område, og det talemessige outputsystemet (motor/ 

muskelkontroll) i Brocas område (Goodglass 1993).  

Den rammedes ferdigheter til å gjenta ord reflekterer ferdigheter innen interaksjonen mellom 

den fonologiske korttidshukommelsen, koding og gjenhenting av et ord fra 

langtidshukommelsen for å forstå dets mening. Dette krever at personen er i stand til å 

oppfatte de syntaktiske mønstrene som danner ord og setninger i en persons tale (Nozari & 

Dell, 2013b). Til dette kreves det tilgang til vår fonologisk bufferminne, den fonologiske 

løkken, i korttidshukommelsen. Minne/ hukommelsesspennet er et mål på arbeidsminnet som 
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sier noe om et gitt antall ord eller tall en person kan holde i minne for så å kunne gjenkalle de. 

Vansker på dette området viser en nedsatt kapasitet i arbeidsminnet (Baddely, 2003a).  

Baddeley & Hitch (1974b) viser til to viktige komponenter i arbeidsminnet - den fonologiske 

løkken/ korttidsminnet og den sentrale eksekutive (utførende) enheten. Den fonologiske 

løkken er spesialisert for oppbevaring av verbal informasjon over korte perioder av gangen. 

Det består av både en fonologisk lagringsenhet, som inneholder informasjon i fonologiske 

skjema, og en "prøveprosess". Denne bidrar til å opprettholde ordets fonologiske 

representasjon mens den holdes og repeteres i lagringsenheten. Den sentrale eksekutives rolle 

er å omkode input og rekonstruere den i gjenkallelsen av ordet fra den fonologiske løkken 

(Baddeley, Gathercole & Papagno, 1998c). Ordene vil ikke bli gjentatt som ren mimikk, men 

rekonstrueres før det gjentas av personen. Gjennom et samspill mellom korttidshukommelsen 

og syntaksen vil vi kunne gjenta ord, lyder og setninger korrekt fonologisk (Goodglass, 1993).  

2.5.2 Leksikalsk kunnskap i benevning og gjentagelse 

Vår evne til å benevne og gjenta ord er i stor grad knyttet til våre leksikalske ferdigheter. 

Aktiviteten med imitasjon (gjentagelse av hørt ord) og produksjon av ord fra mening 

(benevning) er to, av flere, viktige aktiviteter som er med på å utvikle de leksikalske 

ferdighetene våre (Nozari, Kittredge, Dell & Schwartz, 2010a). Leksikalsk tilgang omhandler 

en overføring av begrepsrepresentasjoner til en fonologisk form i det talte og skrevne språket 

vårt. Denne overføringen er en kompleks operasjon som innebærer koordinering av ulike 

typer informasjon: konseptuelle begreper, pragmatisk, syntaktisk, og fonologisk informasjon. 

Koordinering mellom konsepter og ordets fonologisk form er spesielt utfordrende, både for 

afasirammede og normalspråklige, med tanke på at ord kan ha ulik mening selv om de har lik 

form (Dell, Schwartz, Gagnon, Martin, & Saffran, 1997b). Dette kan for eksempel være 

forskjellen mellom bank (hvor man tar ut penger) og bank (som når man får juling).  

Den leksikalske tilgangen som behøves for produksjon av ett ord avhenger av ulike forhold, 

som frekvensen og bildeligheten av ordet. Frekvens handler om hvor hyppig ord forekommer 

i språket vårt. Sjeldne ord, det vil si lavfrekvente ord, er oftest vanskelige å uttale. Dette 

gjelder både for normalspråklige og afasirammede. Høyfrekvente ord, som ja og nei, er ofte 

bevart selv hos de som er så hardt rammet at de nesten ikke har språk (Meyer, 2000). 

Forholdet mellom høy - og lav - frekvente ord er i stor grad relativt og ikke absolutt. Det er 

tenkelig at en frekvenseffekt, hos mennesker med språkproblemer, oppstår på det leksikalske 
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eller semantiske planet, eller i overgangen mellom dem. Billedligheten av et ord handler om 

hvor lett et ord fremkaller et visuelt eller auditivt bilde. Forskning har vist at afasirammede i 

større grad har vansker med abstrakter enn med konkrete ord sammenlignet med personer 

uten afasi (Nozari, Kittredge, Dell & Schwartz, 2010a). Ord med lav billedlighet har mer en 

mening som er avhengig av den lingvistiske konteksten hvor billedlighetseffekten 

forekommer på det semantiske planet. Effekten kan opptre på det semantiske plan, eller i 

prosessen mellom input og output fra det semantiske. Et sterkt kjennetegn på afasi er en bedre 

utførsel på ord med høy billedlighet enn ord med lav billedlighet (Whitworth, Webster & 

Howard, 2008). Hos personer uten språkvansker har man sett en frekvenseffekt ved 

gjentagelse fra en ordliste, mens hos personer med afasi har man sett at de ofte er mer 

nøyaktig når de gjentar enkelte ord som er høye i frekvens og billedlighet (Lallini, Miller, & 

Howard, 2007).  

I beskrivelsen av hvordan vår språklige produksjon fungerer, og integrerer med hverandre, 

finnes det mange og ulike modeller på. Det de fleste av dem har til felles er at de beskriver et 

to - stegsforhold relatert til den leksikalske tilgangen (Dell, Schwartz, Gagnon, Martin & 

Saffran, 1997b., Levelt, 1989., Garrett, 1975., Dell, Martin & Schwartz, 2006c). Dette handler 

om at forholdet mellom den ordmessige og den fonologiske gjenkallelsen, og lagringen av 

ord, skjer via ulike steg i den leksikalske prosessen. Disse stegene foregår ikke separat, men 

gjennom en likevektsinteraksjon i det leksikalske nettverket. Dette vil si at den informasjonen 

som er nødvendig for å oppnå leksikalsk tilgang også er med på å påvirke den fonologiske 

gjenkallelsen, og den fonologiske informasjon kan påvirke våre evner til å gjenkalle ord fra 

langtidshukommelsen. Dette har ført til utviklingen av den dynamiske to-stegs modellen av 

Gary S. Dell (1986a). Figur 4 viser tilpasningen av den modellen til nyere forståelse av 

leksikalitet knyttet til både benevning og gjentagelse, og er utarbeidet av Dell, Martin & 

Schwartz, 2006c.  
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Figur 1: Strukturen til den interaktive to - stegsmodellen (Dell, Martin & Schwartz, 2006c).  

Modellen ble i utgangspunktet utviklet for å beskrive bildebenevnelse, men gjennom 

videreutviklingen er gjentagelse også integrert i modellen. Den interaktive to - stegsmodellen 

viser den leksikalske kodingsprosessen fra ordets mening/egenskap, her representert gjennom 

semantiske features, til ordets fonologiske form. Koblingene mellom de prosessene som 

oppstår i benevning og gjentagelse er aktiverende og toveis, og vises gjennom de hele sorte 

strekene. De felles semantiske egenskapene til cat (katt), dog (hund), og rat (rotte) er 

skyggelagt i grått. Den ovale sirkelen representerer det sirkulære forholdet mellom det 

semantiske og fonologiske i prosessen med å fremstille ett ord, mens N representerer tiden - 

hvor lenge det tar for koblingene å spre seg gjennom det leksikalske nettverket. De stiplete 

linjene representerer tilgangen til de fonemene man kan velge og som utgjør ordet, organisert 

i områdene begynnelsen av et ord (On), vokaler (Vo) og kode (codas eller Co) (Dell, Martin 

& Schwartz, 2006c). 

Prosessen med å gjenkalle, og gjenkjenne et ord, begynner med aktivering av ordets 

semantiske egenskaper, her representert ved ordet cat. Ordet vil kunne aktivere ulike "skuffer" 

rundt personens lagrede, semantiske koder knyttet til ordet cat. Denne aktiveringen fører til en 

prosess som sprer seg gjennom nettverket, både fra det semantiske og ned til ord (words) og 

fonemer og oppover, og tilbake til ord og det semantiske. Denne spredningen avhenger av 

hvor tydelige og hvor sterke båndene mellom disse forbindelsene er, samt også forfallet av 

forbindelsene. Jo mindre man benytter seg av ord, eller hører ordet, jo svakere blir 

forbindelsene. Etter en viss tid hvor aktiveringen er stabil vil de ordene som er mest aktivert i 

den korrekte syntaktiske og semantiske kategorien bli valgt i større grad. I oppgaver hvor 

bildeobjekter skal benevnes, vil substantivene til ordet bli valgt ut. Valg av de mest aktive 
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substantivene vil være med å ferdigstille ordet i gjenkallelsesprosessen (Dell, Martin & 

Schwartz, 2006c).  

Fonologisk gjenkallelse starter med den utvalgte ordklassen blir gitt et ekstra "rykk" i 

aktiveringen, og denne aktivering sprer seg gjennom nettverket i begge retninger - opp til det 

semantiske og ned til det fonologiske. I denne prosessen vil de mest aktiverte fonemene bli 

aktiver for å fullføre ordets form (fonetiske). Hvis en eller flere av disse fonemer ikke er i det 

valgte ordet, fører dette til benevning - eller gjentagelsesfeil. Feilen kan oppstå i den 

fonologiske gjenkallelsesprosessen, eller når et ikke - målord eller fonem har en høyere 

aktiveringsrate i forhold til det ordet man ønsker å uttale. Denne feilen kan oppstå som uttale 

av feil ord, uttale av ett ikke - ord eller til aktivering og spredning til semantiske nærliggende 

ord. Feil i ordgjenkallelsesprosessen er dermed leksikalske feilslutninger, som inkluderer 

semantiske feil (dog), formelle feil (mat), miksede feil (rat) eller urelaterte feil (log). Ikke-

ords feil (cag) oppstår under den fonologiske gjenkallelsesprosessen. Formelle og miksede 

feil vil også kunne oppstå i denne prosessen (Dell, Martin & Schwartz, 2006c). 

2.6 Følgevansker av afasi som kan føre til 

benevning - og gjentagelsesvansker 

Det kan være flere ulike årsaker til at den afasirammede får vansker med benevning eller 

gjentagelse. Anomi fører til vansker med tilgang til eget vokabular og er en universell 

følgevanske av afasi. Tilgang til ordets fonologiske form har vist seg å være hovedvansken 

ved anomi (Goodglass, 1993). Hos mange afasirammede fører anomiske vansker til ingen 

evner, eller store vansker, med å produsere en verbal respons. Den rammede vil ofte indikere 

at man vet noe om målordet, men vedkommende klarer ikke å gjenkalle eller benevne 

konseptet. Dette kan skje fordi det ikke oppstå noen leksikalsk tilgang eller leksikalsk 

aktivering hos den rammede, og dermed vil ingen oppføringer behandles videre i prosessen 

(Bormann, Kulke, Wallesch & Blanken, 2007).  

Som en følgevanske av slaget kan det oppstå vansker tilknyttet det motoriske og sensoriske i 

vår taleproduksjon. En slik følgevanske er apraksi. En med taleapraksi har store vansker med 

taleproduksjonen, uten at dette skyldes lammelser eller pareser i artikulasjonsorganene 

(Goodglass, 1993). En taleapraksi vil kunne redusere personens evne til å utføre viljestyrte 

handlinger raskt og i riktig rekkefølge, til tross for normal kraft og koordinasjon i 
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muskulaturen. Dette fører til vansker med språklydene og det oppstår lett lydforvekslinger 

(Chapey & Hallowell, 2008). Dysartri oppstår også hos enkelte.  Dysartri er en talevanske 

som skyldes lammelser, svakhet eller manglende koordinering av muskulaturen vi benytter i 

vår taleproduksjon. Talen blir ofte utydelig og vanskelig å forstå. Ved dysartri er det språkets 

fonetiske nivå som rammes, men selve språkfunksjonen er intakt. Dysartri er dermed en 

talevanske og ikke språkvanske (Qvenild, Haukeland, Haaland-Johansen, Knoph & Lind, 

2010). 

2.6.1 Fonetiske / fonologiske vansker og neologismer  

Fonetisk parafrasering kalles også for litteral parafrasering. Dette handler om bruk av 

utilsiktede lyder, eller stavelser, i uttalelsen der man har en delvis gjenkjenning av ett ord 

(Goodglass, 1993). For eksempel ved uttalelse av tapir for papir. Ved parafrasering vil man 

ofte oppleve at den afasirammede bytter ut, fjerner eller legger til språklyder. Dette kan være 

deler av ord eller hele ord. En annen kategori innenfor parafrasering er fono - semantiske 

blandingsvansker (Goodglass, 1993). Dette oppstår som følge av når en fonetisk 

lydforveksling resulterer i at et annet, "ekte" ord blir uttalt. Dette ordet er i stor grad 

lydmessig relatert til målordet, men ikke i mening. For eksempel bil blir pil. I prosessen med 

å gjenkalle ordets fonologiske form, kan mulige feilkilder i uttalelsen relateres til forstyrrelser 

fra tidligere eller andre aktiverte ord i form av persevasjon. Dette kan være gjentagelse av 

handlinger som ikke passer inn i konteksten eller som verbale gjentagelser. Ordet, eller 

handlingen, henger igjen slik at ved for eksempel i benevning av kroppsdeler kan panne bli 

nese - om nese dette var det første som skulle benevnes (Goodglass, 1993). 

Den spontane talen hos enkelte med afasi vil kunne ha en varierende grad av feiluttalelser 

med fonologiske kombinasjoner, som enten er ukjente og uforståelige ord eller som består av 

nærliggende fonologiske ord. Dette kalles for neologismer (Goodglass, 1993). Eksempel bord 

blir bibo. De fleste med afasi viser denne type feil ved benevning og i spontantalen. Personer 

med en neologistisk tale opplever ikke selv at ordene ikke har sammenheng, og talen oppleves 

som flytende for lytter. Den rammedes tale med neologismer er i stor grad uten 

selvkorrigering, og dette har ofte sammenheng med en nedsatt auditiv forståelse. Manglende 

evne til å gjenhente ordets fonologiske representasjon (anomi) er en viktig kilde til 

neologismer. Vansker med tilgang til leksikalske representasjoner av ord fører også til 

neologistisk tale, og handler derfor ikke om semantiske vansker. Apraksi utelukkes også som 
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en mulig kilde til de feil som oppstår i personens uttalelse ved neologismer (Buckingham, 

1992). 

2.6.2 Ordletingsvansker og semantiske vansker 

Ordletingsvansker kan være knyttet til innkodingsproblemer av ordet, det vil si problemer 

med å få tak i ordets lydpakke, slik at man er til stand til å gå videre i prosessen med å finne 

ordet i det fonologiske leksikonet (Meyer, 2000). Ordletingsvansker er ofte den gjenværende 

vansken hos afatikere som ellers har hatt en god spontanbedring (Qvenild, Haukeland, 

Haaland-Johansen, Knoph & Lind, 2010). Talen til afasirammede med store 

ordletingsvansker preges ofte av nøling og pauser, og det er ofte ord som tilhører åpne 

ordklasser, som substantiv, verb og adjektiv som den rammede har vansker med å finne. 

Isteden vil de kunne ha overforbruk av pronomener, eller benytte det generelle ordet ting for 

substantiver (Goodglass, 1993). 

Semantiske vansker viser seg både som impressive og ekspressive vansker, dette vil si 

vansker med både forståelse av ord og med egen tale. Den semantiske delen av språket 

handler om betydning og forståelse av ord, konsepter og setninger slik at det gir mening. Man 

skiller mellom leksikalsk semantikk, som dreier seg om betydninger og 

betydningsforbindelser blant ord og fraser, og setningssemantikk, som dreier seg om 

systematiske betydningstrekk ved setninger (Lind, Moen & Bjerkan, 2000).  

Semantiske vansker hos den afasirammede viser seg ofte som forvekslinger av ord. Ordet vil i 

de fleste tilfeller ha en meningsbærende sammenheng til målordet, eksempelvis tiger for løve, 

eller de kan ofte si det motsatte av hva som menes, som ja for nei (Levelt, Roelofs & Meyer, 

1999).  Denne formen for semantiske vansker kalles for semantisk parafrasering. Semantiske 

feil kan oppstå dersom det er svikt i prosessen med å avkode syntaktisk informasjon eller 

feilaktivering av leksikalske begreper. I motsetning til ordletingsvansker er de semantiske 

vanskene forbundet med en midlertidig, manglende evne til å få tilgang til ordets fonologiske 

form, eller vansker med å få tilgang til den leksikalske informasjonen gjennom semantikk 

(Levelt, Roelofs & Meyer, 1999., Bormann, Kulke, Wallesch & Blanken, 2007). Hos 

normalspråklige kan semantiske forvekslinger oppstå dersom man ikke har kunnskaper, eller 

kjennskap, til ordet man ønsker å benytte. For eksempel at man ikke helt ved forskjellen på en 

bever og grevling. Enkelte av de med semantiske vansker vil i større eller mindre grad kunne 

være selvkorrigerende ved slike typer talemessige feil, mens andre ikke vil oppdage de feilene 
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de gjør. Dette kan indikere at personen har en forstyrrelse i sin egen bevissthet om språkets 

mening (Sundet & Reinvang, 1988).   

2.6.3 Auditive vansker 

Auditive prosesseringsvansker oppstår på det auditive inputnivået, og fører til problemer med 

auditiv diskriminering. Auditive diskrimineringsvansker handler om nedsatt tilgang til auditiv 

fonologisk analyse, fonologisk input buffer og fonologisk input leksikon (Bellis, 2002). 

Auditiv diskriminering handler om evnen til å oppfatte og tolke stimuli via hørselen, og 

sammenligne dem med stimuli som tidligere er mottatt for å kunne skille språklydene i tale 

fra bakgrunnsstøy. For å kunne gjøre dette må den auditive persepsjonen være intakt. 

Afasirammede som har problemer med auditiv persepsjon, kan blant annet ha vanskeligheter 

med å høre hvilken lyd som kommer først, i midten, eller i slutten av ordet. Vansker med å 

gjenta lange ord og huske rekkefølgen på lyden i et ord forekommer også i stor grad ved 

auditive persepsjonsvansker (Goodglass, 1993).  

Afasirammede med store vansker innen auditiv prosessering kan oppleve tap av sin 

språkforståelse, mens andre aspekter av språket - som å snakke, lese og skrive, er inntakt. 

Dette kalles pure word deafness (orddøvhet). For eksempel er det antatt at en svekkelse i den 

auditive fonologiske analysen vil føre til vansker med ordforståelsen, det vil si at vanskene er 

tilknyttet det semantiske minnet. Hvis den auditiv fonologiske analysen er svekket vil det 

også få effekt i forhold til repetisjon av ord og non- ord i talen. Dette er derimot en sjelden 

vanske. En mer vanlig vanske er word sound deafness (språklyddøvhet). Dette fører til 

problemer med å analysere egen og andres tale, og vansken er tilknyttet den auditive 

fonologiske analysen. Word form deafness (ordformdøvhet) innebærer problemer med tilgang 

til det fonologiske input leksikonet. En person med word form deafness klarer å gjenta ord, 

men er ikke i stand til å forstå forkjeller og nyanser i språket og oppfatte det som deler eller 

helheter av ord. Vansken ligger i fonologisk dekompremering og vedkommende vil dermed 

ha vansker med å høre den første stavelsen i ord, samt og finne rimord. Ved word meaning 

deafness (ordmeningsdøvhet) vil den afasirammede klare å diskriminere lyder i det talte 

språket og oppfatter dette som ord, men klarer ikke å få tilgang til meningen med det hørte 

ordet. Dette er dermed i større grad en semantisk vanske (Goodglass, 1993). 
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3 Metode 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for hvilken metode som er benyttet i studien. Her vil jeg ta 

for meg de metodiske valgene jeg har gjort, deltagerne og de analysemetodene som er brukt i 

studien. Jeg vil også diskutere det etiske, validiteten og reliabiliteten.  

3.1 Design 

I forskningsarbeid kan man benytte seg av ulike metodiske tilnærminger i datainnsamlingen 

og analysen. For å besvare studiens analyseformål vil fremgangsmåten være i form av en 

kvantitativ metode. Slike data får man for eksempel ved å gjennomføre målinger eller telling 

fra et stort utvalg av personer. Ulempen ved å velge en slik tilnærming er at individuelle 

forskjeller hos deltagerne blir borte i tallene, og man kan derfor ikke komme i dybden av 

utviklingen (Gall, Gall & Borg, 2007). 

Denne studien er en del av Sunnaas Sykehus eget kvalitetssikringsprosjekt for slagrammede, 

og data ble samlet inn som en del av dette prosjektet. Studien faller derfor inn under 

longitudinelle undersøkelser. En longitudinal studie, eller panelstudie, er en korrelasjonsstudie 

som innebærer innsamling av gjentatte observasjoner av de samme variablene hos de samme 

individene over tid (Gall et al., 2007). Disse individene vil få de samme spørsmålene ved alle 

undersøkelsene. Fordelen med slike studier er at man kan få frem endringer i gjentagelse og 

benevningsferdighetene hos de samme individene over tid. En av ulempene med 

longitudinelle undersøkelser er at siden utvalget har de samme testene og spørsmålene som 

ved tidligere målinger, kan deltagerne få tid til å tenke over egne svar og utførelse til neste 

gang (Gall et al., 2007). Det foreligger derfor en rekke data fra tidligere innleggelser og tester 

på informantene. Disse vil bli benyttet som en del av dette studiets eget datamateriale. I 

resultater og analysekapitlet vil de ulike måletidspunktene av deltestene gjentagelse og 

benevning fra NGA beskrives som T1, T2 og T3. T1 og T2 representerer den akutte og tidlig 

akutte fasen av afasien, mens T3 representerer de målingene som ble gjennomført til dette 

studiet. T1, T2 og T3 ble gjennomført henholdsvis i gjennomsnitt 3 måneder, 1,5 år og 5,4 år 

etter slaget.  

Dette longitudinale studiet vil benytte seg av et ikke - eksperimentelt/deskriptivt design til 

undersøkelsene. Et slikt design har som hensikt å kunne studere og analysere tingenes tilstand 
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slik de er. Dette vil si at det derfor ikke vil bli gjort endringer eller påvirkninger av noen form 

hos deltagerne, som for eksempel undervisning eller behandling, underveis av forsker. 

Hovedfokuset ligger derfor i å beskrive, eller finne, sammenhengen mellom ulike variabler i 

en antatt sammenheng som for eksempel alder, kjønn og tidsaspektet etter slaget. Ulempen 

med en ikke - eksperimentdesign er at det vil kunne føre til en studie med lavere indre 

validitet enn et med en eksperimentell design. I en ekte eksperimentelt design vil 

manipulering av den uavhengige variabelen forekomme og man vil kunne studere dens effekt 

(Kleven, 2002). Videre er det viktig å ha stor bevissthet rundt påliteligheten, reliabiliteten, av 

resultatene i ett ikke - eksperimentelt design (Gall, Gall & Borg, 2007). Jeg vil komme videre 

inn på dette senere i kapittelet. 

3.2 Utvalget 

Utvalget ble gjort av studiens koordinator Frank Becker, som gjennomgikk journaler på 

primærpasientene, og gjorde et utvalg basert på tilgjengelighet og de utvalgskriteriene som 

ble satt. Fordi studien er kvantitativ, og målet er å kunne generalisere til målpopulasjonen, ble 

det benyttet alle individer som var tilgjengelige i studiens utvalg. Det ble nødvendig å danne 

utvalgskriterier for å få til det endelige utvalget. Disse kriteriene var: afasirammede 

slagpasienter som ble innlagt til primærrehabilitering ved Sunnaas sykehus i tidsrommet 2003 

- 2013, vært inne til kontrollundersøkelse, det foreligger data fra tidligere testing av NGA og 

Token - test, og at det foreligger pasienter som er diagnostisert gjennom Token - test med 

betydelige eller store vansker av afasi. Parameteren for alvorlig grad av afasi i denne studien 

ble satt til en skåre fra 0 til 16,5 som tilsvarer grensen mellom moderat og alvorlig afasi i den 

forkortede versjonen som beskrevet av forfatterne (De Renzi & Faglioni, 1978a). Dette 

studiets utvalg er basert på et bekvemmelighetsutvalg, og et skjønnsmessig utvalg, med 

utgangspunkt i de utvalgskriteriene som ble satt. Et bekvemmelighetsutvalg innebærer at de 

enhetene som er lettest å få tak i velges ut, samt at man trekker ut de enhetene som man tror er 

mest representative for populasjonen (Gall, Gall & Borg, 2007).  

Etter utvelgelsesprosedyrene ble det sendt ut forespørsler til 80 personer via brev, og av disse 

var det 43 stykker som meldte seg frivillig til å delta. I dette brevet ble det gitt informasjon 

om studien og dens hensikt, forespørsel om deltagelse og en samtykkeerklæring. De 

pasientene som samtykket ble innkalt til en poliklinisk undersøkelse på Aker sykehus eller 

Sunnaas sykehus. Det ble også reist ut og gjennomført testing hjemme hos enkelte av 
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deltagerne. Etter en gjennomgang av journaler til de 43 deltagerne ble det slått fast at ikke alle 

hadde gjennomført alle måletidspunktene, samt enkelte av journalene var svært mangelfulle. 

Derfor endte det endelige utvalget på 24 deltagere, hvor fordelingen mellom store og 

betydelige vansker er 14 og 10 deltagere.  

Utvalgets alder ved slaget ble regnet fra da de gjennomførte T1. Utvalgets gjennomsnittsalder 

er 54,9 år med spredning fra 26,9 år til 68,1 år. Dette kan vi se i figur 2. 

 

Figur 2: Aldersmessig fordeling av deltagerne 

Alder ved gjennomføring av T3 hadde et gjennomsnitt på 59,9 år med spredning fra 31,3 år til 

74,4 år. Fordelingens form ser vi ved hjelp av skjevhet. Skjevhetsverdien forteller om 

fordelingen er skjev i den ene eller andre retningen. Denne spredningen av alder som er i dette 

studiet er ikke normalfordelt, med et standardavvik på 10,54. Vi kan også se at spredningen er 

venstreskjev. Denne fordelingen oppstår fordi studiens utvalg består av et større antall 

mennesker med en høy alder, og dermed skapes en stor stigning i aldersfordelingen. Det er 

normalt at fordelingen vil kunne ligge i det øver sjiktet av alder siden det i stor grad er eldre 

mennesker som får slag.  

I tabell 1 ser vi en fremstilling av studiens deltagere med kjønn, diagnose, skår i Token - test 

og skår ved mRS (modified ranking scale) ved måletiden T1.  
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Id Kjønn Alder Diagnose Token mRS 

 
1 kvinne 65,8 infarkt 1 4 
2 kvinne 53,6 SAH 0 4 
3 mann 42,0 SAH 0 4 
4 mann 53,4 infarkt 1 2 
5 mann 60,1 ICH 0 4 
6 kvinne 26,9 infarkt 9 4 
7 kvinne 39,8 SAH 4 4 
8 kvinne 59,8 infarkt 0 4 
9 mann 67,4 infarkt 0 4 

10 mann 48,6 ICH 5,5 4 
11 mann 56,4 infarkt 8,5 3 
12 mann 40,3 infarkt 9 4 
13 kvinne 50,2 infarkt 4,5 4 
14 mann 42,3 ICH 9 4 
15 kvinne 55,5 infarkt 16 2 
16 mann 61,1 ICH 11,5 3 
17 kvinne 61,9 infarkt 14,5 2 
18 mann 67,1 infarkt 15 4 
19 kvinne 61,3 SAH 12 3 
20 kvinne 58,5 SAH 16 3 
21 kvinne 59,0 ICH 12,5 2 
22 mann 66,4 infarkt 14,5 3 
23 mann 53,5 infarkt 15,5 2 
24 mann 68,1 infarkt 15 4 

 

Tabell 1: representativ fremstilling av deltagerne ved T1 

Vi ser fra tabell 1 at deltagerne har ervervet sin afasi fra ulike utfall. SAH står for en 

subarachnoid blødning. Dette er en blødning som oppstår utenfor hjernen, som oftest som en 

hjernehinneblødning og kan komme av at ett blodkar har sprukket. ICH står for en 

intracerebral blødning. Dette er en blødning som oppstår inne i hjernen, ofte som følge av at 

ett blodkar inne i hjernen sprekker. Trykket fra blødningen vil kunne utløse et slag og tap av 

vev. Dette kan opptre for eksempel som følge av høyt blodtrykk eller ytre hodeskader. Ett 

infarkt er en akutt tilstand som kan opptre i flere av kroppens organer. I denne studien snakker 

vi om et hjerneinfarkt. Ett infarkt oppstår ved at en pulsåre plutselig lukker seg eller blir 

tilstoppet. Dette skjer i stor grad som følge av åreforkalkninger eller som en blodpropp, slik at 

blodforsyningen hindres og vevet vil gå til grunne og dør bort (Chapey & Hallowell, 2008., 

Goodglass, 1993., Kleim & Schwerin, 2010). Ved å se på den kjønnsmessige fordelingen i 

utvalget kan vi se at den er relativ jevn, uten store forskjeller i kjønnene. Det er 8,4 % flere 
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menn enn kvinner, men tatt i betraktning av utvalgstørrelse er ikke denne forskjellen så stor at 

den utgjør en trussel mot undersøkelsens validitet.   

I analysen vil det bli benyttet to grupper, hovedutvalget på 24 deltagere og en subgruppe av 

disse på 14 deltagere. Denne subgruppen hadde gjennomført denne studiens nye måletid T2 

og ble benyttet for å få en helhetlig utvikling basert på tre måletider for utvalget. Denne 

subgruppen ble så analysert som en gruppe, og ikke fordelt etter store eller betydelige 

vansker. Jeg ønsket å vise inndelingen av afasigrader i dette studiet selv om de blir analysert 

som en gruppe. Dette kan vi se i tabell 2 og 3. Det var hensiktsmessig å analysere de som en 

gruppe fordi etter analyse av resultatene hver for seg, viste disse at det ikke var store 

forskjeller i utviklingen av benevning og gjentagelse mellom de med store og betydelige 

vansker. Det er 14, 3 % flere menn enn kvinner i subutvalget. 

Id Kjønn Alder Diagnose Store vansker mRS 

    

token skår 

 2 kvinne 65,8 infarkt 1 4 

5 mann 53,4 infarkt 1 2 

6 mann 60,1 ICH 0 4 

7 kvinne 26,9 infarkt 9 4 

8 kvinne 39,8 SAH 4 4 

10 mann 67,4 infarkt 0 4 

11 mann 48,6 ICH 5,5 4 

12 mann 56,4 infarkt 8,5 3 

14 kvinne 50,2 infarkt 4,5 4 

15 mann 42,3 ICH 9 4 
 

Tabell 2: inndeling ved store vansker 

Id Kjønn Alder Diagnose Betydelige vansker mRS 

    

             token skår 

 
17  mann 61,11,1     ICH   11,5 3 

18  kvinne 61,91,9 infarkt 14,5 2 

20  kvinne 61,31,3 SAH 12 3 

23 mann 66,4,44 infarkt 14,5 3 
 

Tabell 3: inndeling ved betydelige vansker 
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3.2.1  Frafall av deltagere 

Det ble som nevnt sendt ut brev til 80 tidligere pasienter ved Sunnaas sykehus, med 

forespørsel om deltagelse i studien. Av disse var det 43 som besvarte henvendelsen. Når man 

utfører større undersøkelser er det naturlig med et visst frafall, både i prosessen med å 

innhente deltagerne og av det endelige utvalget. Man må være bevisst på at man jobber med 

mennesker, og dermed kan den frie vilje spille inn for at en studie mister deltagere. 

Menneskelige "feil" som å glemme og sendte tilbake konvolutten kan også føre til frafall. 

Dette kan være ubevisst for mange, eller også ett bevisst valg. Studier basert på frivillig 

deltagelse krever et mentalt valg om man ønsker å utsette seg for undersøkelser igjen. Mange 

av disse menneskene har med stor sannsynlighet gjennomgått lignende undersøkelser, og 

opplevelsen av egen prestasjon og nytteverdi av disse kan spille inn som et moment for 

deltagelse. Negative erfaringer vil også kunne øke sjansen for at vedkommende ikke ønsker å 

delta.  

Det er også mulighet for at deltagere ikke ønsker å delta selv om de i første omgang ønsket 

dette. Det ble også presisert i brevet at det var mulig å trekke seg underveis i studien, og at det 

ikke ville få konsekvenser for senere behandling ved Sunnaas sykehus. Ved selve 

undersøkelsen ble også deltagerne informert om hvilke type tester som ble benyttet, og hva 

som ville skje med de data som kom ut av testene. Etter gjennomgangen fikk deltagerne 

mulighet å underskrive samtykkeskjema på nytt om de fortsatt ønsket å delta. Dette for å sikre 

at deltagerne hadde forstått hva de er med på og hvorfor.  

Bortfall av deltagere ved longitudinelle studier kan også være et generelt problem, da det kan 

være et spørsmål om deltageren fortsatt er i live (Gall, Gall & Borg, 2007). I de fleste tilfeller 

vil de som får afasi være eldre mennesker, og jo lengre man går frem i tid etter slaget, jo 

større risiko er det for at personen kan ha falt bort. Siden utvalget var spesifikt selektert fra en 

større populasjon av slagrammede, var ikke dette forholdet aktuelt som en påvirkningskilde 

for frafall i denne studien. 

3.3 Datainnsamling 

Data ble samlet inn av 4 masterstudenter i spesialpedagogikk, fordypning logopedi fra 

Universitetet i Oslo, som hver testet rundt 10 voksne mennesker med afasi. Undersøkelsene 

ble gjort på Aker eller Sunnaas Sykehus, samt også hjemme hos enkelte av deltagerne.  Mine 
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undersøkelser ble gjort, som nevnt, som en del av Sunnaas kvalitetsikringsprosjekt og dette la 

føringer for hvilke undersøkelser som ble gjort. Prosjektets datainnsamling benyttet seg av 

spørreskjemaet Slag, afasi og livskvalitet (SALK - 39), Norsk Grunntest for afasi (NGA), 

Token - test og Modified Rankin Scale (mRS) - som er en skala for å måle grad av eventuell 

nedsatt funksjonsevne. Mine data fra disse undersøkelsene vil bestå kun av NGAs deltester 

gjentagelse og benevning. Disse ble valgt ut fordi de er de vanligste følgevanskene av afasi 

oppstår i form av benevning - og gjentagelsesvansker (Goodglass, 1993). Hver deltager ble 

undersøkt med de samme testene, og det ble satt av 3 timer til hver deltager for å gjennomføre 

alle undersøkelsene. Tidsperspektivet viste seg å stemme i stor grad, og i gjennomsnitt tok 

undersøkelsene rundt 2 ½ time. De fleste av deltagerne møtte opp alene, men de med større 

vansker knyttet til språk og mobilitet hadde med seg sine ektefeller eller andre pårørende.  

Jeg vil videre i kapittelet presentere NGA og deltestene benevning og gjentagelse, samt Token 

- test som grunnlag for mål av afasigrad. 

3.3.1 Instrumentene: Norsk grunntest for afasi og Token - test 

Norsk grunntest for afasi 

Norsk grunntest for afasi er en forkortet og oversatt versjon av det store amerikanske 

afasibatteriet Boston diagnostic aphasia examination (BDAE eller Boston - testen). Den 

norske versjonen er utarbeidet og standardisert etter norske afasirammede av Ivar Reinvang 

og Harald Engvik i perioden 1973 - 1979. NGAs målsetting er å innhente systematiske 

opplysninger om det språklige avviket hos en afasirammed. Dernest skal den gradere avviket 

på de ulike språklige funksjonsområdene. NGA muliggjør også og predikere bestemte 

kombinasjoner av utfall eller typer av afasi. NGAs teoretiske rammeverk er forankret i 

Wernicke - Geschwind modellen for språkdannelse og benytter seg av den samme 

inndelingen av afasityper som den. Dette ser vi ved figur 3. Modellen deler afasi inn i 8 typer 

basert på talepreg, hvor hver type karakteriseres ut fra språklige og ikke - språklige 

adferdsvariabler, hvor den skiller mellom flytende og ikke - flytende talepreg hos 

afasipasienter med utgangspunkt i deres spontantale (Reinvang, 1994). 
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Figur 3: Wernicke-Geschwing modellens inndeling av afasityper, Reinvang, 1994, s.56. 

NGA er delt inn i åtte hovedområder med delprøvene spontan tale/muntlig kommunikasjon, 

auditiv forståelse, gjentagelse, benevning, leseforståelse, høytlesing, syntaks og skrift. 

Oppgavene gjennomføres ved at den rammede blant annet skal identifisere, beskrive, gjøre 

handlinger med kroppsdeler og ting, og uttrykke ideer og meninger. I gjennomføringen av 

NGA blir det benyttet både visuelle gjenstander og ord - /setningskort. NGA legger opp til en 

slik gjennomføring med bakgrunn i at mange afasirammede vil ha en tendens til og heller 

svare ja enn nei hvis oppgavene blir for vanskelige. Det er også vist at en del mennesker med 

afasi i større grad er usikre på benevnelse av kroppsdeler enn de er ovenfor objekter og 

gjenstander.  

Svarene til den som testes gis poeng ut i fra hvor korrekt den er gjennomført, og skåres med 

en råskåre og markeres i en tabell med prosentilskåre. Prosentilskårene får man ved å 

summere råskårene for de enkelte språkområdene, med unntak av muntlig kommunikasjon 

(kvalitet av tale og flyt i tale). Summen av disse totalskårene omgjøres til en afasikoeffisient, 

hvorpå denne sier noe om personens grad av afasi. På bakgrunn av denne koeffisienten lages 

det en profil som gir et visuelt bilde av hvor godt eller dårlig pasienten fungerer, i forhold til 

testens normering og standardisering. Tolkning av den rammedes skår og afasikoeffisient skal 

gi svar på om pasienten har afasi, og hvilken type afasi. Denne informasjonen kan gi et 

grunnlag for nevrologisk diagnostikkprognose og språktrening, samt en vurdering av 

 

 

Dårlig 

forståelse 

 

 Ikke-flytende Flytende  

Dårlig gjentagelse 

 

Global afasi Wernickers afasi 

(sensorisk afasi) 

God gjentagelse Isolasjonssyndrom Transkortikal sensorisk 

afasi 

 

God 

forståelse 

Dårlig gjentagelse 

 

Brocas afasi (motorisk 

afasi) 

Konduksjonsafasi 

God gjentagelse Transkortikal motorisk 

afasi 

Anomisk afasi 



                                                                                                                                                 32 

 

utviklingspotensiale. Det er også mulig å ta testen flere ganger over lengre tid for å følge den 

språklige utviklingen hos den afasirammede (Reinvang & Engvik, 1980).  

Token - test 

Token - testen ble utviklet av De Renzi og Vignolo i 1962, og er blant de instrumentene som 

oftest brukes i klinisk nevropsykologisk sammenheng for vurdering av språkforståelse. I 

denne studien ble det benyttet den oversatte og forkortede versjonen av Token - testen. Testen 

er estimert til å kunne administreres i underkant av 10 minutter ovenfor mennesker uten 

vansker, men kan i realiteten ta mye kortere tid basert på individuelle grader av ferdigheter 

hos den rammede. Testen består av fem store og små sirkler, og fem store og små firekanter. 

Både firkantene og sirklene er i fargene gul, blå, hvit, rød og grønn. Testen består av 36 

muntlige beskjeder inndelt i 6 deler med varierende vanskelighetsgrad. Deltageren skal utføre 

kommandoene knyttet til de ulike delene. Disse kommandoene er av eksempel: pek på en av 

rundingene eller pek på den lille, blå firkanten. Alle oppgavene skal gis i sin helhet med 

mulighet for å gjenta kommandoen to ganger, med unntak av del 6 hvor kommandoen gis kun 

én gang. Poeng - givende responser skal gis i løpet av 5 sekunder av deltager, og testen 

avbrytes etter 5 gale svar med unntak av del 6 som gis i sin helhet dersom det er indikasjon på 

å starte den. Deltageren får 1 poeng for hver korrekte svar ved første forsøk, og 1/2 poeng for 

hvert korrekte svar ved andre forsøk. Token - testen gir en gradering av alvorlighetsgrad av 

afasien gjennom et skåringssystem fra 0 - 36 slik vi ser ved tabell 4 (De Renzi & Faglioni, 

1978a).  

 

 

 

 

Tabell 4: De Renzi & Faglioni gradering av afasi i Token - test, 1978a. 

Utformingen av Token - testen baserer seg på en forståelse av hvordan språk forstås gjennom 

tre prinsipper: 1) kommandoene og tokene (sirkler og firkanter) fører sammen til verbale og 

visuelle hint om hvordan oppgaven skal løses. Situasjonen i seg selv kan gjøre være med og 

gjøre den situasjonsbaserte kommunikasjonen enklere for personen ved bruk av kommandoer 
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og objekter i den gitte situasjonen som pasienten vanligvis ikke ville forstått i en annen 

setting. 2) Det foreligger ledetråder gitt av objektene i seg selv, sirkler og firkanter, og disse 

begrenser hvordan personen vil kunne samhandle med objektene. Kommandoene knyttet til 

objektene og handlingene representerer vanlige måter å håndtere objektene på. Når ett objekt 

presenteres visuelt for personen vil det å oppnå forståelse av innhold og sammenheng gjøres 

lettere av det faktum at objektet er fysisk representert.  3) Kommandoene gis verbalt og på en 

slik måte at de forstås i en verbal kontekst. I samtale med andre mennesker kommer ikke 

ordene ut tilfeldig, men i henhold til språkets regler og situasjon for at vi skal forstå 

budskapet. Kommandoene gis på enklest mulig måte i normalt tempo uten unødvendig 

informasjon i en spesifikk sammenheng. Når den som hører har skjønt noen elementer av hva 

det snakkes om, kan den som mottar budskapet ofte fylle ut feltene som mangler ved å 

henvise til de ordene som kommer først og sist i budskapet til senderen (De Renzi & Vignoli, 

1962b). 

3.3.2 Presentasjon av deltestene gjentagelse og benevning fra NGA 

Gjentagelse 

Testen består av at informanten muntlig gjentar en rekke ord og setninger i varierende lengde 

og kompleksitet. Deltesten er delt inn i tre oppgaver. En av oppgavene består i meningsfylte 

reelle ord, den andre oppgaven handler om gjentagelse av nonord og meningsløse stavelser, 

Den tredje oppgaven omhandler gjentagelse av setninger med varierende lengde. Ordene må 

gjentas korrekt med korrekt trykk for å få full skår. Deltesten skal gi holdepunkter for å 

bedømme den rammedes oppfattelse - og hukommelsesferdigheter, samt deres 

gjentagelsesferdigheter. Deltesten gir derimot ikke informasjon om den rammede forstår 

innhold og mening av deltestens momenter (Reinvang & Engvik, 1980).  

Korrekt svar skåres ut i fra der hvor stimulus er reprodusert i sin helhet uten tillegg, 

utelatelser eller forvanskning av lyder. Litt utydelig uttale godtas så lenge det språklige 

innholdet er korrekt gjengitt. Korrekt svar flettet inn i en kommentar godtas også som korrekt 

svar. Selvkorreksjon som fører til korrekt svar godtas også. Galt svar oppnås dersom 

deltageren har utelatt lyder, lagt til lyder eller forandrer lyder i ordene som skal gjentas. 

Sammensetning av ord, som ved eksempel dersom stimulusordet mann blir gjentatt som 
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mannfolk, godtas ikke. Rett svar skåres med 1 poeng, og det er mulig å oppnå 41 poeng 

(Reinvang & Engvik, 1980). 

Benevning 

Deltesten består av fem oppgaver basert på benevning av kroppsdeler, forståelse av en 

handling og besvarelse av spørsmål med korrekt benevning. Administratoren skal peke på en 

kroppsdel, eller en gjenstand, som deltageren skal gjenkjenne og benevne korrekt. Deltageren 

skal også benevne handlinger, som for eksempel at administrator reiser seg eller kaster en 

ball. Alle oppgavene som har med kroppen å gjøre utføres før oppgavene som har med 

gjenstander å gjøre. Den siste oppgaven handler om å besvare abstrakte spørsmål. Dette kan 

for eksempel være hvilken farge snø har. På denne deltesten er det viktig å notere hvilke 

former for hjelp den afasirammede har nytte av når vedkommende selv ikke kommer frem til 

korrekt svar. Svaret trenger imidlertid ikke å være lydmessig korrekt for å skåres riktig 

(Reinvang & Engvik, 1980).  

Deltesten skårer deltagernes responser som korrekte dersom deltagerens respons er dekkende 

og forståelig basert på den gitte stimulusen. Responsen skal komme uten hjelp av 

administrator og behøver ikke være lydmessig korrekt, bare det er utvetydig. Under 

benevning av handlinger godtas svar der administrator må stille tilleggsspørsmål for å få frem 

en fullstendig respons. En respons ses på som gal dersom den er upresis, for generell eller 

ikke dekkende. Nonverbale responser i form av gester eller tegninger godtas ikke. Rett svar 

skåres med 1 poeng, og det er mulig å oppnå 40 poeng (Reinvang & Engvik, 1980). 

3.4 Analysen 

Målet med analysen var å undersøke om et langsiktig tidsaspekt, ca. 6 år etter slaget, har en 

utviklingseffekt på benevning - og gjentagelsesferdighetene. Analysen og utregningen av data 

ble foretatt gjennom Statistical Package for the Social Science (SPSS), som behandler, 

analyserer og framstiller datamateriale (Gall, Gall & Borg, 2007). Et naturlig valg av 

analyseform var i form av deskriptiv statistikk. Deskriptiv statistikk har til hensikt å beskrive 

de data man får i en undersøkelse (Gall et.al 2007). Gjennom beskrivelse og fremstilling av 

data vil man kunne se eventuelle tendenser og gjenspeile mønstre i responsen fra utvalget 
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(DeVaus, 2002). Deltagerens gjennomsnittskårer ble benyttet i analysen, og i fremstillingen 

av resultatene vil det bli benyttet frekvenstabeller og stolpediagrammer. 

Studien benyttet seg også av parametriske analyser som korrelasjonsanalyser og Students t -

test. Students t - test for avhengige utvalg anvendes til å avgjøre om den gjennomsnittlige 

forskjellen mellom observasjonene er signifikant forskjellige. Det er også benyttet Students t -

test for uavhengige utvalg. Denne ble benyttet for å sammenligne gjennomsnittsresultatene til 

to forskjellige grupper. Students t - test gjøres i hovedsak for å minimere sjansen for å gjøre 

type 1 feil, og for å øke studiens statistiske validitet. Man kan så videre vurdere om disse 

forskjellene er store nok til å reflektere forskjeller i populasjonen, eller om de er et resultat av 

utvalgsfeil. Sistnevnte kan føre til statistisk invaliditet i studien (Lund, 2002). Når små utvalg 

studeres, det vil si utvalg hvor antall informanter er 31 eller mindre, er det anbefalt å benytte 

en Studens t - test (Gall, Gall & Borg, 2007). Jo større utvalg man har, jo større er 

sannsynligheten for at resultatene vil gjenspeile populasjonen, og dermed også gi god ytre 

validitet (Gall et al., 2007).   

I korrelasjonsanalysene ble det benyttet Pearsons korrelasjonskoeffisient. Denne koeffisienten 

måler styrken og retningen av et lineært forhold mellom to eller flere kontinuerlige variabler 

(DeVaus, 2002). Korrelasjonskoeffisienten forteller oss om det er en samvariasjon mellom to 

variabler, i hvilken grad de korrelerer, samt hvorvidt korrelasjonen er negativ eller positiv. 

Ved bruk av korrelasjonsanalyse kan man se på i hvilken grad to variabler samvarierer, og 

gjennom korrelasjonskoeffisienten vil man kunne beskrive styrken på korrelasjonen mellom 

variablene (Gall, Gall & Borg, 2007). Problemet med å bruke Pearsons 

korrelasjonskoeffisient er at uteliggere, eller store spredninger i verdiene, kan gi usikre mål. I 

analysen ble det funnet uteliggere, men disse ble ikke funnet for ekstreme til å bli utelatt fra 

analysene.  

Repeterte målinger av varians (ANOVA) ble også benyttet i analysen. Repeterte målinger av 

varians er en utvidelse av Students t-test, og brukes til å avgjøre om det finnes statistisk 

signifikante forskjeller mellom populasjonens gjennomsnittskårer. ANOVA er en god analyse 

å benytte seg av dersom man har flere hypoteser å teste. Ved å teste flere hypoteser øker også 

sjansen for resultatene kan ha oppstått ved en tilfeldighet, og dermed også muligheten til å 

avvise nullhypotesen når den egentlig er sann (type 1 feil) (Gall et al., 2007).   
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3.5 Validitet 

Validiteten, eller gyldigheten, omhandler nøyaktigheten av målingene våre og påvirkes i stor 

grad av selve designet til studien (Gall, Gall & Borg, 2007). For å belyse 

validitetsspørsmålene vil det bli benyttet Cook og Campbells validitetssystem (Lund, 2002). I 

dette kapittelet vil jeg diskutere om NGAs deltester gjentagelse og benevning gir gyldige mål 

på det jeg hevder jeg skal måle - utviklingen av gjentagelse - og benevningsferdigheter. Det er 

i stor grad et tett forhold mellom begrepsvaliditeten, generaliserbarheten og reliabiliteten. 

Hvis begrepsvaliditeten er dårlig, vil generaliserbarheten også svekkes. Hvis reliabiliteten i 

måleinstrumentet er dårlig vil det gå ut over begrepsvaliditeten. Validitet kan aktualiseres i 

hvert moment av forskningsprosessen, og validitetsproblemer kan derfor oppstå både under 

innhenting av data og i analysedelen (DeVaus, 2002). For å oppnå best mulig validitet må 

man forsøke å redusere de systematiske og de tilfeldige målefeilene i størst mulig grad 

(Kleven 2002). 

3.5.1 Statistisk validitet 

En undersøkelse har god statistisk validitet dersom det kan trekkes en holdbar slutning om at 

tendensene er statistisk signifikante og rimelig sterke (Lund, 2002). Statistisk validitet handler 

om at man har et tilstrekkelig statistisk grunnlag for å trekke de konklusjoner vi gjør. I denne 

studien vil dette si at det er en statistisk signifikant sammenheng mellom grad av afasi og en 

stigende kurve i benevning - og gjentagelsesskårene over tidsperioden. En slik sammenheng 

vil i så fall styrke studiens indre validitet.  

Trusler, eller brudd, på den statistiske validiteten kan oppstå dersom analysen fører til brudd 

på de statistiske forutsetningene eller data fører til lav statistisk styrke (power) (Gall, Gall & 

Borg, 2007). Brudd på de statistiske forutsetningene handler om et lite utvalg (utvalgsfeil) og 

en lav statistisk styrke i undersøkelsen. Dette kan føre til trusler mot den statistiske 

validiteten. Dette kan videre føre til en feilaktig statistisk konklusjon ved at man gjør type 1 

eller type 2 feil. Type 1 feil oppstår dersom man feilaktig avviser nullhypotesen, altså om man 

konkluderer at nullhypotesen er falsk, selv om den egentlig er sann. Type 2 feil oppstår 

dersom man feilaktig godtar nullhypotesen, man konkluderer at nullhypotesen er sann selv 

om den egentlig er feil. En måte å kontrollere type 1 feil på i dette studiet er gjennom 

signifikantnivået. Jo lavere signifikansnivået man benytter seg av, desto mindre er 
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sannsynligheten for type 1 feil (Gall, Gall & Borg, 2007). Det er forsøkt å benytte et 

signifikantnivå på .01 der det har vært mulig, men i enkelte tilfeller ble et signifikantnivå på 

.05 akseptert. Med et lavt signifikansnivå vil en annen utfordring dukke opp: jo mindre den er, 

jo mindre sannsynlighet er det for å oppdage at en alternativ forklaring er sann når den faktisk 

er det. Dette problemet kan statistisk sett ikke unngås, slik at valg av signifikansnivå alltid er 

en avveining mellom disse to målsettingene (Lund, 2002). Statistisk validitet forbedres ved å 

velge riktig analysemetode. Dårlig test eller målingsreliabilitet reduserer statistisk styrke og er 

dermed en trussel mot statistisk validitet (Lund, 2002). I denne studien vil den statistiske 

validiteten ikke tilsies kunne være god. 

3.5.2 Begrepsvaliditet 

Begrepsvaliditet refererer til teorien og i hvilken grad målingene oppfyller formålet. Det 

handler om operasjonaliseringene av årsaks - og effektsiden måler de relevante begrepene 

(Lund, 2002). Operasjonalisering handler om å tilpasse og forklare abstrakte begreper til noe 

mer konkret og observerbart, samt gjøre de tilgjengelige for empirisk forskning (DeVaus, 

2002). Det er derfor vesentlig at begrepene forklares nøye. 

Det finnes ulike trusler mot begrepsvaliditeten. Feilkilder som kommer til under selve 

datainnsamlingen reduserer begrepsvaliditeten, fordi de reduserer samsvaret mellom 

begrepsvaliditeten og begrepet slik det er operasjonalisert (Kleven 2002). I dette studiet kan vi 

relatere til enkelte feilkilder som alder, kunnskap - og konsentrasjonsnivået hos den enkelte. 

Disse faktorene har vært vanskelig for studien å kontrollere for, og derfor er dette feilkilder 

som kan svekke studiens validitet. Faktorer som individuell kunnskap og kognitiv fungering 

er vanskelig å kontrollere for når rekruttering ble gjort gjennom ett bekvemmelighetsutvalg.  

Den største trusselen for begrepsvaliditeten ligger i målenøyaktigheten, unøyaktighet i måling 

fører til systematiske eller tilfeldige målingsfeil hvor man kan komme til å måle begreper som 

ikke har sammenheng med problemstillingen (DeVaus, 2002). Dette må sees opp mot 

studiens operasjonalisering av begrepet alvorlig grad av afasi. Denne må ikke være 

unøyaktig, samt hva studien ligger i hva en utvikling av ferdighetene benevning og 

gjentagelse omhandler. Selv om benevning - og gjentagelsesferdighetene hos de 

afasirammede ble observert gjennom undersøkelsene, er dette komplekse fenomener. For at 

disse ferdighetene kunne måles måtte det velges ut noen kvantifiserbare egenskaper ved dem. 

I deltesten gjentagelse er oppgavene som omhandler gjentagelse av meningsfylte ordentlige 
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ord, gjentagelse av nonord og meningsløse stavelser, og gjentagelse av setninger valgt ut som 

beskrivende for den enkeltes gjentagelsesferdigheter. I deltesten benevning er benevning av 

kroppsdeler eller gjenstander, forståelse av en handling, besvarelse av spørsmål med korrekt 

benevning, og å besvare abstrakte spørsmål valgt ut som beskrivende for 

benevningsferdigheter. Det er derfor av viktighet å avgjøre om disse egenskapene er virkelige 

indikasjoner på den atferden vi ønsker å måle (Kleven, 2002). Alvorlig grad av afasi er et vidt 

begrep og ulike personer/tester kan legge ulike føringer i hva begrepet inneholder. 

Individuelle oppfatninger av egen afasi kan også være med å påvirke hva man legger i 

begrepet. I denne studien blir alvorlig grad definert som en skår fra 0 til 16,5 i Token - test og 

synes dermed å gi et konkret mål og definisjon av begrepet. 

I denne studien er NGAs deltester benevning og gjentagelse benyttet som eneste test på 

ferdighetene benevning og gjentagelse, og kan derfor være en trussel mot begrepsvaliditeten. 

Ulike tester måler ulike forhold knyttet til benevning og gjentagelse, som for eksempel 

PALPA, og kunne til fordel ha blitt benyttet for og utforske deltagernes ferdigheter 

ytterligere. Både egenskapene benevning og gjentagelse er svært komplekse prosesser som 

kanskje ikke dekkes fullstendig ved og kun å benytte NGA som mål for de spesifikke 

ferdighetene. 

3.5.3 Ytre validitet og generalisering 

Den ytre validitet baserer seg på om studiens resultater er representative og kan generaliseres 

til andre individer og situasjoner utover de som ble undersøkt (DeVaus, 2002)..  

Ved alle undersøkelser tildeles det stor viktighet med å velge relevante individer, situasjoner 

og tider som er representative. Ifølge Gall, Gall & Borg (2007) bør det brukes et så stort 

utvalg som mulig innenfor kvantitative undersøkelser for å sikre at resultatene er 

representative for populasjonen. For at utvalget skal være representativt, må utvalget i 

hovedsak være et sannsynlighetsutvalg. Et sannsynlighetsutvalg innebærer at hvert individ 

innen en populasjon har en lik sannsynlighet for å bli trukket ut til undersøkelsen helt tilfeldig 

(Gall, Gall & Borg, 2007). I denne studien er utgangspunktet 24 deltagere, en utvalgstørrelse 

som i utgangspunktet ikke er stor nok til å kunne generaliseres og trekke statistisk signifikante 

slutninger fra. Et stort utvalg er viktig fordi det er ønskelig at resultatene skal la seg 

generalisere ut over målpopulasjonen. Det ble vanskelig for dette studiet å gjennomføre et 

sannsynlighetsutvalg siden det ville gjøre det vanskelig å møte de satte utvalgskriteriene. 
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Utvalgskriteriene ble satt for å kunne gjennomføre undersøkelser som dekker studiens 

problemstilling. Til denne studien er det heller ikke satt kriterier i forhold til kjønn, alder eller 

yrkesbakgrunn. Gjennom utvalgskriteriene har det så langt det har vært mulig blitt forsøkt å 

gjøre et så representativt utvalg som mulig av populasjonen slagrammede med afasi ved 

Sunnaas sykehus. Dette resulterte i et utvalg som representerer begge kjønn, med et 

aldersspenn fra 30 til 80 år som er bosatt i og omkring Oslo, Østfold og Østlandet. Den 

kjønnsmessige fordelingen viser en relativ jevn fordeling, og er dermed med på å styrke 

studiens representativitet.  

Utvalget representerer et selvseleksjons ikke - sannsynlighetsutvalg. Et ikke -

sannsynlighetsutvalg kjennetegnes ved at sannsynligheten for at en enhet blir trukket ut er 

ukjent(Gall, Gall & Borg, 2007). Dette gjør at det ut fra sannsynlighetsteorier ikke kan 

bestemmes hvor store avvik som må regnes med. Det at utvalget er basert på et 

bekvemmelighetsvalg kan føre til at utvalget skiller seg vesentlig fra resten av populasjonen 

av slagrammede. Ved bruk av ikke -sannsynlighetsutvalg er det fare å ende opp med et 

systematisk skjevt utvalg. De data som forekommer kan derfor skyldes utvalgsfeil (DeVaus, 

2002). Det som kjennetegner selvseleksjon er at enhetene selv bestemmer om de vil være med 

i utvalget eller ikke. Det har lett for å oppstå systematiske skjevheter ved denne typen 

utvelgelse siden det er kun de som får høre om undersøkelsen som er med.  

Det at utvalget består av selvseleksjon vil også kunne være med å gjøre utvalget biased. Dette 

fordi de som takker ja ofte vil være ”annerledes” enn de som takker nei, for eksempel ved at 

de har sterke meninger om det aktuelle temaet. Ved at utvalget er tuftet på dette kan det være 

med på å begrense at generalisering lar seg gjennomføre. Dette fordi det er et relativt lite og 

spesifikt utvalg hvor deltagerne utgjør en relativ lik gruppe individer. Lund (2002) kaller dette 

for individhomogenitet.  For høy grad av individhomogenitet er en trussel mot den ytre 

validiteten, fordi en ensartet gruppe vanskeliggjør generalisering til populasjonen (Lund 

2002). For å øke den ytre validiteten ville derfor en heterogen gruppe vært fordelaktig å 

benytte, men det å velge en slik gruppesammensetning ville svekket den statistiske validiteten 

i studien (Lund, 2002). Om utvalget istedenfor hadde vært trukket tilfeldig fra populasjonen 

av afasirammede i Norge kunne kanskje utvalget blitt større og representativt nok for 

generalisering. Denne studien hadde ikke ressurser eller tid til å gjennomføre et slikt utvalg. 

Eventuelle generaliseringsproblematikk i denne studien kan aktualiseres i over - 

generalisering eller til - generalisering.  Over - generalisering handler om hvor bredt du kan 
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generalisere, mens til - generalisering handler om slutninger til bestemte individpopulasjoner, 

situasjoner eller tider (Lund, 2002). Individhomogenisering har rot i overgeneralisering, mens 

ikke - representative individvalg har rot i til - generaliseringen. I denne studien er 

målpopulasjonen individer med en alvorlig grad av afasi og deres utvikling av benevning - og 

gjentagelsesferdigheter. Tilgjengelig populasjon er alle afasipasientene ved Sunnaas sykehus. 

Er utvalget representativt kan man generalisere til denne populasjonen med rimelig sikkerhet.  

Jo større variasjonen er, desto mer usikker blir overgeneraliseringen - hvor bredt det kan 

generaliseres (Lund, 2002). Overgeneraliseringen kan dermed være usikker i denne studien, 

men til - generaliseringen kan være tilfredsstillende. 

3.5.4 Indre validitet 

God indre validitet oppnår man dersom det kan trekkes en slutning om at tendensen i 

undersøkelsen er kausal, eller er årsaksavhengig. I sammenhengen mellom årsak og virkning 

vil den uavhengige variabelen representere årsak, mens den avhengige variabelen står for 

virkning (DeVaus, 2002). Siden studiens design er ikke - eksperimentell vil dette gjøre det 

vanskeligere å trekke en kausal slutning fra resultatene, da den uavhengige variabelen ikke 

manipuleres (Gall, Gall & Borg, 2007).  I dette studiet vil den uavhengige variabelen være 

tiden fra personen hadde slag, mens den avhengige variabelen vil være utvikling i skår ved 

benevning og gjentakelse fra T1 til T3.  

Det er viktig i studier hvor man ikke har manipulasjon av variabler at man har forståelse for 

årsak og virkningsfaktorer (Lund, 2002). Som eksempel har jeg ikke stilt krav om alder for 

når slaget oppsto eller type afasi. Det eksisterer heller ikke gode nok data om den enkeltes 

behandlingsforløp og dermed kan ikke disse benyttes for å si noe om en kausal sammenheng 

mellom en eventuell utvikling i skår ved deltestene. Det er derimot stilt krav om grad av afasi 

som kan en årsak eller virkningsfaktor.  I følge Kleven (2002) er det prinsipielt umulig å 

trekke sikre konklusjoner av et ikke - eksperimentelt design. For å øke den indre validiteten 

kan dette gjøres ved å vurdere flere alternative tolkninger av resultatet. Jo flere av de 

alternative tolkningene som kan elimineres, dess mer validitet kan vi legge i den / de 

gjenværende tolkningene. Her kommer det inn eventuelt tredjevariabler som man må ha fokus 

på som kan påvirke den indre validiteten. Med bakgrunn i valgt design og gjennomføring kan 

man trekke en konklusjon om at den indre validiteten ikke er valid.  
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3.6   Reliabilitet 

Reliabiliteten er svært viktig for validiteten av våre undersøkelser. Reliabilitet handler om 

dataenes pålitelighet og knytter seg til nøyaktigheten av studiens data. Dette handler også om 

hvilke data som benyttes, måten de samles inn på og hvordan de bearbeides. Reliabilitet 

handler om i hvilken grad det samsvares mellom det testen har til hensikt å måle, og hva den i 

realiteten har målt. Dette kalles for deskriptiv validitet (Maxwell, 2013). Deskriptiv validitet 

kan forstås som nøyaktigheten omkring de dataene som hentes ut, og i den grad dataene som 

hentes ut er fri for tilfeldige målingsfeil. Dette er den viktigste formen for validitet. Om denne 

skulle vise seg å være invalid vil dette gjøre de resterende slutningene lite gyldige.  

Et forhold som taler sterkt mot reliabiliteten til de data som ble hentet ut fra deltestene 

benevning og gjentagelse, er at det var flere som hadde samlet de inn. Dette vil være en form 

for vurdert reliabilitet som kan føre til at dataene blir preget av individuelle forskjeller, noe 

som kan føre til at resultatene blir usikre (Kleven, 2002). NGA har fastsatte og standardiserte 

testfraser som skal utføres på samme måte hver gang den administreres. Disse er med på å 

øke vilkårene for at testen ble administrert korrekt og skåret på en standardisert måte (Gall, 

Gall & Borg, 2007).  

For å redusere eventuelle målefeil er det viktig med grundig opplæring av de som skal samle 

inn data (Kleven 2002). Opplæring i bruk av NGA ble administrert av studiens koordinatorer 

Frank Becker og Melanie Kirmess. Selv om dette er med på å bidra til å sikre at alle skåret 

etter de samme betingelsene, er det ikke til å unngå at skåringen i enkelte tilfeller må bli en 

individuell tolkning. Så langt det lot seg gjøre, og gjennom kontinuerlig diskusjon og arbeid i 

fellesskap, er det forsøkt å administrere og skåre testen så likt som mulig. Dette er med på å 

øke reliabiliteten i studien, samt minske sjansen for målingsfeil. Likevel er det flere 

administratorer, og dermed kan det ha forekommet feil og avvik. Det vil derfor alltid være 

tvilstilfeller der den som skårer har måttet ta et valg i forhold til om svaret gir ett eller null 

poeng. Man kan allikevel håpe at disse forskjellene ikke vil gi store utslag i målefeil. 

En viktig faktor for å øke reliabiliteten rundt at det er flere administratorer vil være å benytte 

seg av opptaksmuligheter. Opptak vil være med å redusere muligheten for at tilfeldige 

målingsfeil kan oppstå. Det ble ikke gjort tiltak for opptaksmuligheter dette i studiet. 

Diskusjonen om å ta opp deltagernes svar dukket opp på ett stadige hvor det ikke lot seg gjøre 

å introdusere en opptaksmulighet. For å benytte oss av opptaksmuligheter måtte en ny 
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henvendelse rettes til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, NSD, og dette ville gått ut 

over tidsperspektivet for å få studien ferdigstilt. Dette vil derfor være med å svekke 

reliabiliteten i de data som benyttes. Ved bruk av opptaksmuligheter ville det gjort det mulig 

for oss å hente ut data som kunne ha vært uavhengig av forskers egen oppfatning. Opptak 

åpner også for felles diskusjon rundt de svar deltageren kom med, samt at det ville latt andre 

etterprøve de resultatene som ble avdekket. I enkelte tilfeller vil det oppstå tvil omkring 

skåring av deltagerens responser, da ville et lydopptak kunne gitt verdifulle opplysninger 

knyttet til skåringsproblematikk.  

Det finnes ulike måter å teste en undersøkelses reliabilitet. En av disse er å gjenta samme 

undersøkelse på samme gruppe på to forskjellige tider. Dersom målingene er konsistente vil 

man kunne oppnå tilnærmet likt resultat. Den andre metoden er at flere forskere undersøker 

det samme fenomenet. Dersom de ulike utvalgene tilfredsstiller den samme 

operasjonaliseringen og man får tilnærmet lik uttelling på testen, kan den sies å være 

konsistent, forutsatt at resultatene ikke påvirkes av tredjevariabler (Johannessen, Tufte & 

Christoffersen, 2010). Enkelte av studiens deltagere hadde alle tre måletidene representert i 

sine journaler, mens andre hadde kun to måletidspunkter. Dette lar oss regne ut korrelasjonen 

mellom skårene ved de ulike måletidene T1, T2 og T3 og på denne måten øke reliabiliteten i 

de målingene som ble gjort. Resultatet fra en test vil imidlertid alltid kunne inneholde 

målingsfeil av ulik grad. Det er når resultatet har et stort antall målingsfeil at de kan kalles 

upålitelige (Gall, Gall & Borg, 2007). Tilfeldige målingsfeil svekker resultatenes signifikans, 

men dette kan bøtes på ved at man har et stort utvalg. Hvis man derimot har et lite utvalg, bør 

man benytte et måleinstrument med høy reliabilitet, noe NGA har. Det eksisterer også flere 

tilknyttet prosjektet som benytter de samme dataene til å undersøke andre aspekter ved den 

longitudinelle utviklingen hos afasipasienter. Dette vil være med å øke reliabiliteten av de 

data som er hentet ut. 

Utvikling av afasitester i seg selv byr på spesielle problemer. Reinvang & Engvik (1980) viser 

til at hovedproblemet i konstruksjonen av en test er valg av tester og testledd. NGA er ikke 

normert på normalspråklige eller hos andre grupper med språkvansker. Dette fordi de 

språklige utfallene som man finner hos afasipasienter er veldig sjeldne å finne hos andre 

grupper. Reinvang & Engvik (1980) benyttet seg av afasipasienter innlagt på Sunnaas 

sykehus i perioden 1974-77 som grunnlag for normeringen. Referansegruppen er derfor ikke 

et statistisk utvalg og er dermed ikke representativ. Referansegruppen kan likevel benyttes 
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som normeringsgruppe. Utvalgsprosedyren påvirker fortolkningen av de normerte skårene, 

men basert på gruppens størrelse vil dette være med på å skape pålitelige normer for 

testpersonene. På grunn av manglende representativitet vil de normerte skårene nødvendigvis 

ikke ha betydning likevel i forhold til hva som er typisk for afasipasienter. NGA har sin base i 

statistikk, og gjennom testen kommer man frem til en afasikoeffisient. Denne sier noe om 

hvor den afasirammede ligger i forhold til andre med afasi. Dette er en kvalitetssikring av 

testen som helhet. NGAs reliabilitet er svært tilfredsstillende basert på statistikk, selv om det 

ikke er foretatt en statisk optimalisering (Reinvang & Engvik, 1980).  

3.7 Påvirkning av eventuelle tredjevariabler 

I undersøkelser av personer, da spesielt dersom utvalget ikke er utført randomisert, vil det 

kunne ligge en mulighet for at resultatene man får oppstår ved en tilfeldighet (Christophersen, 

2002). Dette kan for eksempel skyldes at selve undersøkelsen, eller utvalget, er forskjellig på 

en eller flere tredjevariabler. Disse variablene kan være med å påvirke undersøkelsens indre 

validitet. Tredjevariabler kan være forhold som det ikke er blitt tatt høyde for og kan påvirke 

de studerte variablene.  

Dette studiet benyttet seg av både sekundær og primærdata. Primærdata er data man selv har 

innhentet, i dette studiet representert gjennom måletiden T3. Sekundærdata er data som andre 

har samlet inn til et annet formål eller ved tidligere undersøkelser (Gall, Gall & Borg, 2007). 

Ved å benytte sekundærdata i analysen er det viktig å ta høyde for at disse data ble innhentet 

av andre personer på et annet tidspunkt, og muligens også til et annet formål enn hva denne 

studien hadde. Dermed kan disse data inneholde målingsfeil. Målingsfeil er noe alle typer 

data kan inneholde, men ettersom jeg ikke kjenner vedkommende som gjennomførte 

primærundersøkelsene utgjør dette en trussel for dataenes validitet. Siden sekundærdataene er 

samlet inn av en tredjepart kan det være en fare for at deltagerens resultater og data viser en 

over eller underprestasjon enn hva de i realiteten gjorde. Undersøkelsene som ble utført ved 

måletiden T3 ble gjennomført av undertegnede og tre andre medstudenter som delte på 

resultatene. Slik kan også disse data representere sekundærdata. Selv om det ble diskutert og 

planlagt studentene imellom kan avvik i måleprosedyrene ha forekommet. Dette kan dermed 

fungere som en potensiell tredjevariabel. Selv om NGA viser klare, standardiserte rutiner for 

hvordan testen skal gjennomføres, og hvilke kommandoer som skal gis, er det likevel en fare 

for at jeg og tidligere administratorer kan ha utført testen på ulike måter. Dette er et eksempel 
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på en tredjevariabel og kalles for instrumentering. Instrumentering kan føre til kunstige 

resultater (Christophersen, 2002). Det er også fare for at deltagerne gjenkjenner testens 

innhold og momenter fra tidligere gjennomføringer, og svarer slik de gjorde den gangen eller 

husker hva de selv gjorde feil. Dette kalles for retest - effekten (Lund, 2002). Denne er ofte en 

svært aktuell feilkilde og trussel i pedagogisk og psykologisk forskning.  

Deltagernes individuelle forutsetninger kan også være en potensiell tredjevariabel. Eksempler 

på dette kan være kjønn, utdanning og at deltagerne ulike behandlingstilbud som kan ha ulik 

effekt på utviklingen av ferdighetene. Hjernens evne til å utføre funksjonelle endringer kan 

også spille inn som en potensiell tredjevariabel siden det er svært individuelt og hvor lang tid 

det har gått siden slaget. Grad av afasi er en viktig faktor for hvor mye en rammet kan 

forvente seg å bli bedre. Et stort utfall vil gi større sjanse for et negativt utfall, selv over tid, 

enn et mindre når det kommer til bedring (Maas et al., 2009). I denne studien ble det ikke stilt 

krav om alder eller kjønn for den uavhengige variabelen, noe det med fordel kunne blitt gjort 

for å forsøke å kontrollere de individuelle faktorene.  

3.8   Etiske refleksjoner og personvern 

Innenfor etiske hensyn i forskningsstudier viser De Vaus (2002) til fem punkter som er 

spesielt viktige å følge. Disse er: frivillig deltakelse, informert samtykke, ingen skade på 

deltagerne, sikre anonymitet og konfidensialitet, og deltagernes rett på privatliv. Den 

nasjonale forskningsetiske komiteen for samfunnsvitenskap og humaniora, NESH (2006), 

viser til at de som forskes på ikke skal være under noe form for press i sin deltagelse slik at 

samtykke gis frivillig gjennom en forståelse av hva det skal forskes på. Deltagerne ble 

kontaktet via brev hvor de ble invitert til å delta i studien. I brevet ble det gitt tydelig 

informasjon om studiens formål, samt at deltagerne kunne trekke seg når de selv ønsket det i 

prosessen dersom dette var ønskelig. NESH (2006) viser til at forskning på sårbare grupper, 

deriblant eldre mennesker og beboere i alder - og sykehjem, er en spesiell kategori av 

forsøksindivider som det må vises særlig forsiktighet ovenfor. Enkelte av deltagerne i dette 

studiet havnet i denne kategorien, og måtte derfor bli ekstra beskyttet under 

gjennomføringene. Dette fordi de i enkelte tilfeller ikke ville være rustet til å beskytte sine 

egne interesser overfor forskeren grunnet store nedsettinger av den språklige forståelsen 

(NESH, 2006,). Samtykkeerklæringen og gi en grundig forståelse av hva de er med på ble 
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derfor spesielt viktig ovenfor denne studiegruppen. Deres svake side ligger i språket, og det 

var viktig at de hadde god forståelse og at vi hadde god forståelse for deres vansker.  

All deltagelse i forskning skal ikke føre til skade hos deltagerne i noen form (DeVaus, 2002). 

Sett i lys av dette dukket forhold som den enkeltes utholdenhet opp, siden gjennomføringen 

av de ulike testene varte i ca. 2 - 3 timer. Deltagerne fikk derfor gjennom undersøkelsene 

gode muligheter til å ta pauser. Utholdenhet og konsentrasjonsnivå er kjente faktorer som 

påvirker mange mennesker med afasi (Sundet & Reinvang, 2003). For enkelte av disse 

deltagerne ble det aktuelt å dra på hjemmebesøk for å minske belastningen. NESH (2006) 

legger vekt på tillit, lojalitet og konfidensialitet som viktige og grunnleggende prinsipper 

forsker har ovenfor de som skal forskes på. Dette er elementer som må ivaretas både implisitt 

og eksplisitt i relasjonen som skapes mellom forsker og deltager. Anonymitet og 

konfidensialitet ble ivaretatt ved at alle opplysningene ble behandlet uten navn og 

fødselsnummer. Opplysningene ble avidentifisert ved bruk av krysslister og kodelister som 

ble oppbevart i ett låsbart skap. Det var kun autorisert personell knyttet til studien som hadde 

adgang til navnelisten. 

Ved gjennomføring av et forskningsprosjekt som innebærer behandling av 

personopplysninger kreves det at prosjektet meldes til Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste, NSD, for vurdering og godkjennelse. Ved at denne studien er en del av et 

kvalitetssikringsprosjekt i regi av Sunnaas Sykehus ble det ikke sendt inn forespørsel til 

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk eller NSD. Begge instanser 

ble kontaktet for å avklare at innmeldelse ikke behøvdes for godkjenning av studien. 

3.9   Metodekritikk 

Det har gjennom tidene blitt reist ulike spørsmål om nytten av denne type forskning på 

mennesker med afasi. Diskusjonene har basert seg i stor grad på at det er umulig å utføre 

forskning på denne gruppen fordi afasipasienter utgjør en heterogen gruppe, og dermed kan 

afasipasienter bare sammenlignes med seg selv (Bates, Saygin, Moineau, Marangolo, & 

Pizzamiglio, 2005). På den andre side diskuteres det at man kan forske på språkprosessene 

hos de rammede med de språklige vanskene som uavhengige og kontinuerlige variabler. På 

denne måten kan man forske på afasifenomener på tvers av afasidiagnoser. I denne 

sammenhengen peker Uri (1997) på i sin doktorgradavhandling at gruppestudier av 
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afasirammede kan være problematiske i klinisk sammenheng fordi slike studier skjuler de 

ekstreme tilfellene. Man risikerer at individuelle trekk ved de ulike deltagernes prestasjoner 

blir oversett, og gjennomsnittskårene vil ofte ikke være representativ for noen av 

medlemmene i studien. Dette er en metodisk utfordring ved alle typer statistiske analyser. Det 

er i stor grad enighet blant forskere at data fra personer med en hjerneskade må behandles mer 

varsomt enn data fra friske personer. Hvordan man skal ta høyde for denne faktoren i praksis, 

er det imidlertid ikke enighet om.  

Caramazza (1986) påstår at det bare er mulig å trekke valide slutninger om kognitive systemer 

(deriblant språket) ved å studere data fra informanter med hjerneskade på et individuelt nivå. 

Han påpeker at en gruppestudie krever en viss homogenitet blant medlemmene i gruppen for å 

trekke meningsfulle konklusjoner. I analysen og tolkningen av testresultatene må man være 

klar over at de resultatene man har fått kun forteller hvordan deltageren oppfører seg i den 

gitte situasjon på ett gitt tidspunkt. NGAs deltester benevning og gjentagelse gir dermed ikke 

ett direkte innsyn og oversikt i deltagernes språkfunksjon. Innad i denne afasigruppen vil det 

kunne foreligge store variasjoner i de språklige prestasjonene, større enn i andre populasjoner. 

I analysen var det derfor viktig å være klar over at vedkommende med afasi ofte vil benytte 

seg av individuelle strategier for å kompensere for språkvanskene, og at skadeutfallet ikke 

nødvendigvis gir et helt reelt innblikk i struktur og funksjon i hjernen.  

I denne analysen er det også benyttet et begrenset utvalg av deltester fra ett stort testbatteri, og 

dermed vil vi ikke kunne se på flere språklige faktorer som kan ha utviklet seg, og som kan 

korrelere med utviklingen av benevning - og gjentagelsesferdighetene. Deltestene benevning 

og gjentagelse ble valgt ut basert på hva som er de mest karakteristiske tegnene på afasi. 

NGA er en grunntest som det bør suppleres med andre undersøkelser for å gi et bredere og 

tydeligere bilde av afasien og den enkeltes språklige vansker (Reinvang & Engvik, 1980). Det 

er ikke sikkert at deltestene tester hver modalitet så adskilt som antatt, men at mange 

modaliteter bygger på samme underliggende prosesser som det er vanskelig å måle hver for 

seg.  Språkprosessene er komplekse og overlappende, og det kan derfor være vanskelig å måle 

dem separat. Dette bekreftes fra selve normeringsmaterialet til NGA hvor bare omtrent 

halvparten passet inn i et av afasisyndromene, og halvparten havnet i kategoriene annet og 

blandet ikke - flytende afasiform (Reinvang & Engvik, 1980).  

NGAs deltester benevning og gjentagelse gir oss informasjon om den enkeltes prestasjoner og 

ferdigheter på akkurat disse oppgavene. Deltestene gir oss også kun ett mål om det generelle 
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ferdighetsnivået i benevning og gjentagelse i større grad enn styrker og svakheter. NGAs 

deltester benevning og gjentagelse gir oss heller ikke en konkret forståelse av i hvilken grad 

vansker med forståelse av ordene, som skal gjentas eller benevnes, kommer av eventuelle 

vansker hos personens semantiske eller leksikalske plan. Deltestene gir oss heller ikke 

informasjon om lave skår kommer av diskrimineringsvansker eller problemer med 

minne/hukommelsen. Det ble heller ikke undersøkt i hvor stor eller liten grad hovedvanskene 

til den enkelte stammer fra ekspressive eller impressive vansker som har ført til benevning 

og/eller gjentagelsesvanker. Dette undersøker heller ikke deltestene. Dette er derfor en stor 

svakhet i egne analyser at dette ikke ble gjort. I stor grad ville undersøkelser av 

minnefunksjonene og de auditive ferdighetene ha vært av nytteverdi i analysen, da disse 

prosessene er i stor grad delaktige ved gjentagelse og benevning.  

Da jeg var med i et forskningsprosjekt la dette føringer for hvilke tester som var aktuelle å 

gjennomføre. Ved ideelle testforhold ville bruk av flere tester være svært fordelaktig for å 

forstå utvikling og ferdighetsnivået til den enkelte bedre. En av de testene som i stor grad 

hadde vært aktuell å gjennomføre er PALPA. PALPA står for psycholinguistic assessments of 

language processsing in aphasia, og baserer seg på en nevropsykologisk 

språkprosesseringsmodell som forklarer hvordan man antar at språket er organisert i hjernen 

(Kay, Lesser & Coltheart,1992). Modellen gir en bredere og mer detaljert beskrivelse av 

vanskene og styrkene hos den afasirammede. Ved hjelp av denne type kunnskap vil det gi et 

bedre grunnlag for å utvikle afasibehandlingen, og man har i tillegg flere holdepunkter ved 

iverksetting av tiltak (Ellis & Young, 1996., Key, Lesser & Coltheart, 1992., Whitworth, 

Webster & Howard, 2005). 

 PALPA benytter en psykolingvistisk tilnærming i tolkningen av språkprosessene i forhold til 

gjenkjenning, forståelse og produksjon av talt språk, samt skrevne ord og setninger. PALPA 

går i stor grad dypere inn i hvert delområde enn hva NGAs deltester gjør. Deltesten 

gjentagelse av nonord i PALPA kan være et eksempel på dette tilknyttet denne studien. NGA 

er likevel en test som gir oss nok bakgrunnsinformasjon om den afasirammede, og har en 

styrke i at den kan tas flere ganger over lengre tid slik at det er mulig å følge språkutviklingen 

til den afasirammede (Reinvang & Engvik, 1995). Samtidig er det av stor nyttighet å ta enkel 

av PALPA- deltestene på de områdene man vet det er en svikt i, og at disse kan være i større 

grad nyttigere å gjennomføre enn å administrere hele NGA på nytt for å følge den språklige 

utviklingen. PALPA inneholder et større antall oppgaver enn NGA som gjør at man får 
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undersøkt tilstrekklig mange ord og områder med de samme egenskapene. Dette er med på å 

gjøre PALPA til en mer reliabel test enn andre afasitester når det kommer til å måle endringer 

i en persons afasi (Ellis & Young, 1996., Key, Lesser & Coltheart, 1992). 
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4 Resultater  

I dette kapitlet vil resultater og funn fra studiens analyse bli presentert. 

4.1 Benevning og gjentagelses - skårer 

Skåren på deltestene gjentagelse og benevning gir et bilde av hvor mange korrekte svar den 

enkelte har ved de ulike deltestene. Det er benyttet gjennomsnittskårer for hele gruppen, 24 

deltagere, både ved benevning og gjentagelse ved T1 og T3. Resultatene kan vi se i figur 4. 

 

Figur 4: Gjennomsnittskårer ved T1 og T3 på gjentagelse og benevning, hele utvalget 24 deltagere 

Fra figur 4 kan vi tydelig se at det er store forskjeller i ferdighetene ved de to 

måletidspunktene, og at det har vært betydelig fremgang i både benevning - og 

gjentagelsesferdighetene. Fra figuren kan vi lese at utvalget økte sine gjennomsnittskår ved 

deltesten gjentagelse fra T1 til T3 med 8,95 skåre - fra 15,5 (standardavvik 15,08) til 24,5 

(standardavvik 12,89), og ved deltesten benevning økte utvalget med 14,48 skår - fra 8,3 

(standardavvik 10,45) til 22,8 (standardavvik 12,92). Vi kan også se at skår ved deltesten 

benevning har hatt en større gjennomsnittlig utvikling enn gjentagelse. En studens t - test viste 

at det var en signifikant økning innen deltesten gjentagelse ( (t (23) = 3,993 p = 0,001) og 

benevning (t (23) = 6,361 p = 0,001) over tidsforløpet på 6 år. Hvor stor denne 

endringseffekten er, ble målt i effektstørrelse (Cohens d). For hele utvalget på 24 deltagere, 

med en statistisk signifikant endring i skår fra T1 til T3, lå effektstørrelsen innenfor hva 
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Cohen (1998) klassifiserer som høy effekt (<.8) innen gjentagelse, og en høy effekt innen 

benevning (<1, 2). 

Figur 5 viser utviklingen hos subutvalget med 14 deltagere som hadde gjennomført T2, fra 

utvalget på 24 deltagere. Fra denne figuren er det viktig å bemerke seg at størsteparten av 

bedringen av benevning og gjentagelse skjer fra T1 til T2. T2 representerer den tidlige akutte 

fasen av afasien. Ved T3 ser vi at skårene innenfor de to ferdighetene er relativt like. Fra 

figuren kan vi også lese at utvalget økte sine gjennomsnittskår fra T1 til T2 ved deltesten 

gjentagelse med 10 skår - fra 13,7 til 23,7. Ved deltesten benevning viste utvalget også en 

gjennomsnittlig økning på 10 skår - fra 5,0 til 15,2. Fra måletidspunktet T2 til T3 er det kun 

benevning som viser en klar gjennomsnittlig økning fra 15,2 til 22,2 skår. Dette er en økning 

på 7 skår, i forhold til gjentagelse økningen svært liten med kun 1 skår fra 23,7 til 24,7.  

 

Figur 5: Gjennomsnittskår på T1,T2 og T3 hos subutvalget 14 deltagere 

Ved gjennomføring av en studens t-test viste denne at det var en signifikant økning innen 

gjentagelse fra måletiden T1 til T2 (t (13) = 3,97, p = 0,002) og benevning                                        

(t (13) = 3,72 p = 0,003). Fra måletiden T2 til T3 er det ingen signifikant økning innen 

deltesten gjentagelse (t(13) = 0,56 p = 0,58), men en signifikant økning ble gjort innen 

deltesten benevning (t(13) = 3,99 p = 0,002). Innenfor subutvalget viste endringseffekten, som 

målt ved Cohens d, fra T1 til T2 en høy effekt innen gjentagelse (<1,06) og høy effekt innen 

benevning (<.9). Effekten var noe lavere fra T2 til T3 gjentagelse (<.15), men en høy effekt 

innen benevning (<1,06). 
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Tid fra slag  Tid fra slag  Tid fra slag  T1 T2 T3 T1 T2 T3 

Id til T1 i mnd til T2 i mnd til T3 i mnd gjentagelse gjentagelse gjentagelse benevning benevning benevning 
 

1 4,4 15,1 53,2 0 12 17 0 1 11 
2 4,9 N.D 53,1 0 N.D 0 0 N.D 0 
3 3,5 N.D 53,3 0 N.D 0 0 N.D 0 
4 2,2 14,5 55,9 0 0 18 0 1 14 
5 3,1 16,2 58,9 8 25 15 3 8 9 
6 1,4 14,5 54,2 4 34 35 0 37 40 
7 2,3 13,3 50,8 0 0 1 0 0 0 
8 3,9 26,9 50,2 4 26 31 6 N.D 15 
9 3,5 18,1 52,7 26 25 22 2 6 9 

10 1,3 14,1 50,2 0 19 23 2 19 30 
11 5,1 14,4 75,0 15 26 24 3 11 22 
12 3,9 N.D 77,0 12 N.D 18 4 N.D 26 
13 4,0 26,7 72,7 35 39 31 8 32 27 
14 3,7 N.D 79,6 35 35 38 11 20 34 
15 0,9 N.D 73,7 39 N.D 40 2 N.D 39 
16 2,0 17,0 55,8 6 25 30 0 6 24 
17 3,4 20,3 72,7 12 26 27 5 21 28 
18 2,1 N.D 61,2 3 N.D 5 10 N.D 17 
19 4,2 11,33 62,0 15 29 30 12 20 31 
20 4,5 N.D 76,0 36 N.D 35 21 N.D 34 
21 1,2 N.D 54,8 35 N.D 37 23 N.D 33 
22 3,8 19,3 75,7 36 38 36 24 31 32 
23 3,7 N.D 80,2 14 N.D 39 34 N.D 41 
24 3,2 N.D 79,0 39 N.D 37 31 N.D 32 

 

 Tabell 5: fremstilling av deltagernes skår ved måletiden T1, T2 og T3                                                                                                    

                 

Ved tabell 5 kan vi se at det er svært stor spredning i deltagernes resultater, men det er også 

en konsis skåreutvikling ved de ulike måtetidene. Hos enkelte var ikke måletiden T2 

gjennomført, og fremstilles dermed i tabellen med N. D (no data). Resultatene fra 

undersøkelsene viser individuelle forskjeller mellom utviklingen av gjentagelse og benevning, 

der enkelte av deltakerne har høye skår gjennomgående ved alle måletidene mens andre 

deltakere har en noe lavere utvikling i sine skår. Det er generelt gjennomgående høyere skår 

ved gjentagelse enn hva det er ved benevning hos utvalget. 
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4.1.1 Utvikling i resultatene ved NGAs deltester fra slaget til 

måletiden T3 

Tiden fra slaget til gjennomføring av T1 tok i gjennomsnitt 3 måneder med spredning fra 27 

dager til 4 måneder. Fra slaget til gjennomføring av T3 tok det i gjennomsnitt 5,2 år med 

spredning fra 4,1 år til 6,6 år. Fra måletiden T1 til T3 tok det i gjennomsnitt 5,4 år med 

spredning fra 3,10 år til 6,4 år.  

Det ble gjennomført en korrelasjonsanalyse som viste at det var en signifikant positiv og 

medium korrelasjon mellom T3 gjentagelse og tidsforløpet på 6 år (r =.566, p = 0,004). Dette 

vil si at jo lengre tid som har gått, jo høyere skår kan man forvente å se ved T3. Det ble også 

funnet en signifikant positiv og sterk korrelasjon mellom T3 benevning og tid                            

(r = .663 p=0,001). Denne analysen forteller oss at utviklingen er forskjellig over tid, og at 

deltestene viser forskjellig utvikling over tidsforløpet på 6år. Basert på denne 

korrelasjonsanalysen kan vi si at skårene ved T1 gjentagelse kan statistisk forklare 32 % av 

skåren som oppsto ved T3, og skårene ved T1 benevning kan statistisk forklare 43 % av 

skåren som oppsto ved T3. Analysen viser dermed at det er en interaksjon mellom tid og 

utvikling av ferdigheter, og at et langsiktig tidsperspektiv er en signifikant predikater for 

høyere skåre ved T3. 

Det ble gjennomført en repetert målinger av varians (ANOVA) på subutvalget på 14 

deltagere. Dette for å undersøke om tid og skår på deltestene er signifikant forskjellig på de 

ulike måletidene T1 og T2, og T2 til T3. Analysen viste oss at skår innen deltestene 

gjentagelse og benevning var statistisk signifikant forskjellig fra T1 til T2: F(1, 13) = 18,7, 

p=0,001. Ved sammenligning av påvirkning av tidsperspektivet på 1,5 år etter slaget (T2) og 

utvikling ved deltestene ga analysen F(1, 13) = 0,003, p = 0,954. Dette forteller oss at tiden i 

seg selv ikke er en signifikant predikater for utvikling i skår fra T1 til T2. Gjennomføring av 

den samme repetert målinger av varians (ANOVA) ved T2 og T3, viste at skårene ved 

deltestene benevning og gjentagelse var statistisk forskjellig ved disse måletidene:             

F(1, 13) = 6,16, p= 0,027. Ved sammenligning av påvirkning av tidsperspektivet på 6 år og 

utvikling ved deltestene ga F(1, 13) = 17,70, p = 0,001. Dette forteller oss at tidsforløpet i 

denne studien på 6 år gir en signifikant utvikling av skår innen ferdighetene benevning og 

gjentagelse, og utviklingen er også signifikant inn den kroniske fasen av afasien.   
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4.1.2 Resultater sett i forhold til alder 

Figur 6 viser en oversikt over gjennomsnittlig skårer ved deltestene gjentagelse og benevning 

basert på alder. Det er en noe skjev fordeling mellom aldersgruppene, med 14 deltagere i den 

eldste kategorien fra 55,6 år og eldre, og 10 deltagere i den yngre kategorien fra 55,5 år og 

yngre. 

 

Figur 6: Gjennomsnittlig utvikling av benevning og gjentagelse basert på alder, 24 deltagere 

Økning i gjennomsnittskår fra T1 til T3 gjentagelse er fra 10 til 21,2 hos de i gruppen 55,5 og 

yngre, og 19,5 til 24 hos de fra 55,6 år og eldre. Ved deltesten benevning viser denne en 

gjennomsnittlig økning fra T1 til T3 fra 5,9 til 21,2 hos de i gruppen 55,5 og yngre og 10,1 til 

24 hos de fra 55,6 år og eldre. Ved å se på figur 6 kan vi se at det er klare forskjeller på 

utgangspunktet i benevning og gjentagelse ved T1, hvor de eldre har ett større gjennomsnitt i 

skår ved begge deltestene. Ved siste måling, T3, kan vi se at skåren hos de eldre deltagerne 

har et større gjennomsnitt i gjentagelse enn de yngre. Ved benevning er skårene relativt like. 

De eldste i undersøkelsen ligger 9,5 poengskårer over de yngre ved T1 deltesten gjentagelse 

T1 og 4,2 over ved benevning. Ved T3 ligger de eldre 7,2 over de yngre på gjentagelse og 2,8 

på benevning. 

Det er blitt gjennomført en korrelasjonsanalyse for å se på om variabelen alder har hatt en 

innvirkning på den utviklingen vi så i skår ved benevning og gjentagelse. Sammenhengen 

mellom alder og stigning i gjentagelsesskårene er ikke - signifikant (r = -, 202 p = 0,344). Det 

samme funnet ble også gjort ved benevningsskåren, (r = -, 371 p = 0,074). Selv om analysen 
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viste at sammenhengen er ikke - signifikant, kan vi se i korrelasjonen at det er en mulig trend 

mot en negativ korrelasjon mellom alder og bedring av gjentagelse og benevning. Dette 

forteller oss at det er en mulig tendens at de yngre utviklet seg mer enn hva de eldre gjorde. 

Det er i større grad en negativ korrelasjon innen benevning enn gjentagelse som viser at de 

som har en høy alder har skåret lavere. Basert på denne korrelasjonsanalysen kan vi si at alder 

ved slaget kan statistisk forklare 4 % av variansen i stigning i skår fra T1 til T3 på 

gjentagelse, og alder kan statistisk forklare 13 % av variansen i benevningsskåren. Disse 

variansene indikerer ikke en kausal forbindelse mellom alder, grad av afasi og utvikling av 

benevning eller gjentagelsesferdighetene.  

Det ble også gjennomført en repetert målinger av varians (ANOVA) for alder og utvikling av 

skår. Denne analysen bekreftet funn i korrelasjonen med at det er en ikke - signifikant 

sammenheng mellom tid, utvikling av benevning - og gjentagelsesskår og alder F(1, 22) = 

1,071, p = 0,63. 

4.1.3 Resultater basert på kjønn 

Kvinnenes gjennomsnitt er noe høyere enn mennene ved både T1 og T3. Dette kan vi lese fra 

figur 7. Forskjellen i kjønnsfordeling er imidlertid så liten at den kan være et utslag av 

tilfeldigheter. En students T-test mellom mennene og kvinnenes gjennomsnitt viste en ikke - 

signifikante sammenhenger mellom kjønn og resultatene ved deltestene benevning           

(t(22) = - 0,802 p = 0,431) eller gjentagelse (t(22) = - 0,199, p = 0,844).  

 

Figur 7: Gjennomsnittlig utvikling av benevning og gjentagelse basert på kjønn, 24 deltagere 
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Det ble også gjennomført en analyse av subutvalget på 14 deltagere for å undersøke 

eventuelle forskjeller mellom kjønnene. Fordelingen kan vi se gjennom figur 8. En repetert 

målinger av varians (ANOVA) viste ingen signifikant sammenheng mellom kjønn og 

resultatene ved T1, T2 og T3 F(1,12) = 0,209, p = 0,65. ANOVAen viste også at det ikke var 

en signifikant sammenheng mellom tid, kjønn og resultater på deltestene ved T1, T2 og T3 

med F(1, 12) = 0,000, p = 0,993. 

 

Figur 8: Gjennomsnittlig utvikling av benevning og gjentagelse basert på kjønn, 14 deltagere 

4.2 Oppsummering av funn 

Denne studien er en del av et større forskningsprosjekt, og viser en longitudinell utvikling av 

benevning og gjentagelsesferdighetene hos mennesker med en alvorlig grad av afasi 6 år etter 

slaget. Denne utviklingen vises gjennom en økning i skår ved deltestene benevning og 

gjentagelse i NGA ved måletidene T1, T2 og T3. Analyse gjort av NGAs deltester gjentagelse 

og benevning viste en tydelig forbedring av begge ferdighetene over tid, da spesielt innen 
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indikerte at benevning - og gjentagelsesskårene fortsetter å utvikle seg over 1 år etter slaget, 

hvor benevningsskåren utvikler seg i større grad enn gjentagelse. Gjennom 

korrelasjonsanalyser ble det undersøkt sammenhengen mellom tid og utvikling av 

ferdighetene som viste en sterk, positiv sammenheng. I denne undersøkelsen har det ikke vært 
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tenkes å ha påvirket den enkeltes gjentagelse - og benevningsferdigheter. Ved undersøkelse av 

kjønn og alder mot utvikling av skår ved deltestene gjentagelse og benevning, viste disse en 

ikke - signifikant sammenheng.  



 

 

 

57 

 

5 Drøfting 

I dette kapittelet vil jeg presentere og drøfte de funn som er gjort, og de tanker jeg gjør meg 

rundt disse funnene. Dette vil jeg gjøre ut i fra gjeldende empiri, samt også egen forståelse av 

analysens resultater. Drøftningen vil bli sett i lys av forskningsspørsmålene. Benevning og 

gjentagelsesvanker ble studiens fokus siden det i stor grad er en svært universell vanske som 

oppstår i de fleste former for afasi (Goodglass, 1993). Målet med denne studien var derfor å 

undersøke sammenhengen mellom tid og utviklingen av ferdighetene benevning og 

gjentagelse opp til 6 år etter slaget.  

Før jeg drøfter dette studiets funn vil jeg minne om problemstillingen som ble presentert i 

innledningen: I hvilken grad vil språkferdighetene benevning og gjentagelse hos personer 

med alvorlig grad av afasi utvikles fra primærbehandlingen og opp til 6 år etter slaget.  

5.1 Hvor stor er bedringen i benevning - og 

gjentagelsesskårene gjennom tidsforløpet? 

Ved å se på hele utvalgets skårer ved tabell 5 ser vi en klar utvikling i skår ved de tre 

måletidene T1, T2 og T3 hos de fleste deltagerne. Det ble funnet en statistisk signifikant 

økning i skår over tidsforløpet på 6 år i både benevning og gjentagelse. Fra måletiden T1 til 

T3 viser dette en prognostisk bedringsutvikling på 58,07 % ved gjentagelse og 174,7 % ved 

benevning. Dette er en høy og positiv utvikling innen begge ferdighetene. 

Som nevnt viste det seg at det var færre av deltagerne som hadde gjennomført T2. Av utvalget 

på 24 deltagere var det 14 deltagere som hadde gjennomført undersøkelser ved denne 

måletiden. T2 er et viktig måletidspunkt for denne studien, og representerer en tidlig kronisk 

fase av afasien. Det er likevel svært positivt at så mange har gjennomført denne måletiden, 

sett opp mot annen forskning per nå som ikke har tre måletidspunkter (Kertesz & McCabe, 

1977., Pedersen, Vinter & Olsen, 2004a., Pedersen, Jørgensen, Nakayama, Raaschau & 

Olsen, 1995b). Dette gjør funn i denne studien svært unike. Deltagerne med T2 - skårer ble 

analysert som et subutvalg for å se en helhetlig utvikling av ferdighetene. Hos subutvalget kan 

vi lese at den største delen av utviklingen skjer fra T1 til T2.  
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Analysen viste oss en prognostisk bedringsutvikling på 73 % ved gjentagelse og 204 % ved 

benevning frem til T2. Fra T2 til T3 er det, til forskjell fra gjentagelse, benevningsskåren som 

har fortsatt å utvikle seg i relativ stor grad. Det at deltagerne i dette studiet viser en god 

utvikling fra T1 til T3 er i seg selv et svært viktig funn. Utviklingen vi ser i skår ved tabell 5 

vil antagelig kunne oppleves som en individuell reduksjon av benevning - og 

gjentagelsesvansker. Hvor stor denne endringseffekten er, ble målt i effektstørrelse (Cohens 

d). Utvalgstørrelsen lot oss oppdage et medium til høy effektstørrelse i utvalget (d = 0.5) frem 

til måletiden T2 ifølge Cohen (1988). Utviklingseffekten er ikke like stor fra T2 til T3 innen 

gjentagelse slik som benevning viste inn i den kroniske fasen. Dette er i tråd med gjeldende 

forskning og teori hvor utvikling i perioden T1 til T2 gjenspeiler et forventet, naturlig forløp 

av utviklingen hos hjerneskade hvor man ser mest bedring i den tidlige fasen (Kertesz & 

McCabe, 1977., Pedersen, Vinter & Olsen, 2004a., Pedersen, Jørgensen, Nakayama, 

Raaschau & Olsen, 1995b). 

Økning i både benevning - og gjentagelsesskårene ser tilsynelatende ut til å gi en svært høy 

effekt både i hele utvalget og subutvalget, og vil være av klinisk interesse for fagmiljøet. 

Klinisk signifikans handler om hvor viktig denne utviklingen er sett i fra deltagernes 

perspektiv (Jacobson & Truax, 1991). I følge Jacobson & Truax (1991) handler klinisk 

signifikante endringer om en antagelse om en retur til normal fungering, og de viser til to 

kriterier for å vurdere dette: 1) pasienter som får behandling, må bevege seg fra en teoretisk 

dysfunksjonell populasjon til en funksjonell populasjon som følge av behandlingen, og 2) 

denne endringen må være reliabel. Dette antyder derfor at en klinisk signifikans omhandler at 

de forskjellene man ser i utvikling vil kunne føre til implikasjoner for vår forståelse av den 

språklige utviklingen i den kroniske fasen av afasien, og at behandling av pasienter med en 

alvorlig grad av afasi bør endres basert på de forskjellene som observeres.  

Utviklingen vi ser fra T1 og T3 vil kunne tilskrives en svært viktig utviklingseffekt ovenfor 

den enkelte deltager, da det høyst sannsynlig er en opplevd endring i egne ferdigheter, og 

også en klinisk signifikans.  Det er helt klart en tydelig utvikling over i den kroniske fasen 

som er signifikant og umulig å ignorere. Utviklingsmulighetene hos mennesker med afasi er 

klar og tydelig gjennom hele tidsforløpet, og har i stor grad effekt langt over "vinduet for 

behandlingsmulighet" man tidligere har forholdt seg til. Resultatene tyder derfor på at 

behandling vil i stor være betydningsfull over et lengre løp dersom det ikke er medisinske 

eller kognitive komplikasjoner som kan være med å komplisere utviklingen, samt den 
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enkeltes utholdenhet og motivasjon for å fortsette behandlingen langsiktig. Forskning viser til 

ar behandling i stor grad er effektiv, både i den akutte og kroniske fasen, dersom den er 

intensiv og av en viss varighet (Basso, 2005d). 

Man kan drøfte om en utvikling innen gjentagelse på 58, 07 % er av klinisk signifikans for en 

høy endring i den kroniske fasen ved T3 innen deltesten gjentagelse. Informasjon om den 

enkeltes behandlingsforløpet ville ha vært av stor nyttighet for å se i sammenheng med denne 

utviklingen. Dette for i større grad å ha mulighet for å trekke en reliabel konklusjon om 

behandlingseffekt og utviklingsmuligheter opp mot hvilke implikasjoner disse funnene har for 

behandling av mennesker med en alvorlig grad av afasi. Jeg vil poengtere at dette studiet ikke 

ble designet for å undersøke effekten av logopedisk behandling av afasipasienter. Et annet 

moment sett opp mot effekt generelt er at det ofte er vanskelig å avgjøre om bedring oppstår 

av behandling, spontan bedring eller av andre faktorer (Douglas, Brown, & Barry, 2004). Det 

blir derfor vanskelig for dette studiet å overføre disse verdiene til hvilken effekt utviklingen 

har for behandling knyttet til den funksjonelle kommunikasjon hos den enkelte. Den 

funksjonelle kommunikasjonen kan i realiteten være svært annerledes enn hva den gjennom i 

en test kan fremstille. Ved senere studier ville det vært av interesse å sammenligne målinger 

av den funksjonelle kommunikasjonen, behandling og tidsforløpet etter slaget opp mot 

resultatene av benevning og gjentagelsesskår for og mulig se en sammenheng i 

kommunikasjonsferdigheter. 

I forhold til den positive utviklingen vi ser hos utvalget, vil det likevel være vanskelig å 

generalisere utviklingen til en større populasjon. Dette i forhold til mangel av publiserte 

forskningsstudier, som beskriver pasienter som ikke gjør fremgang i dette studiets tidsforløp. 

Ved å se på den høye variasjonen blant skårene i deltestene benevning og gjentagelse, som vi 

ser ved tabell 5, kan disse muligens motvirke argumentet og forbedre generaliserbarheten av 

utviklingen vi ser.  

Det at deltagerne i dette studiet opplever en signifikant økning i sine skår fra T1 til T3, innen 

både benevning og gjentagelse, kan antyde en forbedring i deres evner til automatisert 

overføring av visuelle representasjoner (semantisk informasjon) fra langtidshukommelsen til 

fonologisk output (Dell, Schwartz, Gagnon, Martin, & Saffran, 1997b). Ferdigheten 

gjentagelse vil sannsynlig bli i mindre grad påvirket av semantiske vansker, fordi 

bildebenevnelse krever i større grad tilgang til det semantiske systemet enn hva gjentagelse 

behøver. Dette kan vi se i sammenheng med funn i analysen hvor deltagerne fikk ved 
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deltesten gjentagelse i større grad høyere skår ved måletidene enn hva de gjorde ved 

benevning. Gjennom analysen ble det også funnet resultater som tyder på at 

gjentagelsesskåren utvikler seg raskere enn hva benevningsskåren gjorde. Dette kommer jeg 

tilbake til senere i kapittelet. En mulig forståelse for dette kan ligge i at gjentagelsesoppgaver 

eliminerer behovet for å generere egne verbale responser. En verbal respons, som ved 

benevning, krever tilgang til lagrede koder av ord og en forståelse av ordets konsept for å 

genereres som output i talen (Hillis & Caramazza, 1991). Gjentagelse i seg selv krever ikke 

forståelse av det gjentatte ordet eller tilgang til langtidshukommelsen slik som 

benevningsoppgaver krever. Gjentagelse av hørt ord krever derimot intakte auditive 

ferdigheter og evnen til å holde ordets fonetiske form lenge nok i det fonetiske kortidsminnet 

for å gjenta ordet korrekt (Goodglass, 1993). 

Vi kan trekke en parallell til de funn som er gjort i dette studiet til Naeser et. al (1998), hvor 

12 pasienter i alderen 51 til 71 år ble undersøkt 1 år etter slaget og igjen når pasientene var 

mellom perioden 5 - 12 år etter slaget. Halvparten av deres utvalg kunne klassifiseres som 

med en alvorlig grad av afasi. I dette studiet er det flere, som etter Token - testen, er 

diagnostisert med en alvorlig grad av afasi. Det er ikke satt paramenter for typen afasi i dette 

studiet, og det er derfor usikket hvilke type diagnose deltagerne har. Naeser et. al (1998) 

studie viste en økning i sine skår innen gjentagelse frem til 1 år etter slaget, men fant ingen 

signifikant økning i gjentagelseskår i perioden 1 til 12 år etter slaget. Naeser et.al (1998) 

utvalgt syntes dermed og nå et platå rundt 1 år etter slaget innenfor gjentagelsesferdighetene. 

De fant derimot en signifikant forbedring i benevningskåren opp til 15 år etter slaget. I min 

studie fant jeg en signifikant økning ved gjentagelse og benevning fra skade til 6 år etter 

slaget. Studiens resultater viser dermed bedring innen gjentagelsesferdighetene lengre frem i 

tid etter slaget i større grad enn hva Naeser et. al (1998) viser til.  

Økningen vi ser over tidsforløpet hos utvalget vil kunne gi merkbare, individuelle 

forandringer hos den enkeltes benevning - og gjentagelsesferdigheter. Den utviklingen vi ser 

ved gjentagelse og benevning i dette studiet bekrefter at det er en reell utvikling av skår også i 

den tidlige kroniske fasen av afasien, og over i den kroniske fasen. Disse resultatene tyder på 

at mennesker med en alvorlig grad av afasi vil fortsette sin språklige utvikling mye lengre 

frem i tid enn hva man tidligere har antatt (Kertesz & McCabe, 1977., Pedersen, Vinter & 

Olsen, 2004a., Pedersen, Jørgensen, Nakayama, Raaschau & Olsen, 1995b). Dette antyder at 

vi må revurdere vår forståelse av den plastiske effekten i hjernen og dens påvirkning på 
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utviklingen av de språklige ferdighetene i tiden etter en hjerneskade. For å kunne si noe mer 

og ytterligere om utviklingen av disse ferdighetene vil det å utføre bredere forskning på disse 

ferdighetene være gunstig innen blant annet hukommelse og auditive ferdigheter. Dette for å 

kunne gi mer eksakt langsiktig informasjon av afasirammedes utvikling innen benevning og 

gjentagelse. 

5.1.1 Viser både benevning - og gjentagelsesskårene bedring kun 1 

år etter slaget, eller vil man også finne endringer senere i 

tidsforløpet? 

Gjennom forskning er det rapportert bedring i de språklige ferdighetene opp til 1 år i større 

studier, men få viser et langsiktig perspektiv over 1 år etter slaget (Kertesz & McCabe, 1977., 

Pedersen, Vinter & Olsen, 2004a., Pedersen, Jørgensen, Nakayama, Raaschau & Olsen, 

1995b., Smania, Gandolfi, Aglioti, Girardi, Fiaschi & Girardi, 2010). Samtidig eksisterer det 

lite kunnskap om det språklige bedringsmønstret ut over perioden med spontan bedring på 1 

år hos enkeltindivider korrelert til bestemte tider etter slaget. Forskning over 5 år etter et slag 

er svært sjeldent, og dette studiets resultater vil dermed kunne bidra til å belyse en ny 

forståelse for utviklingen av benevning - og gjentagelsesferdighetene hos afasirammede. 

I den akutte og den tidlige kroniske fasen, T1 og T2, av afasien ser vi en relativ hurtig 

fremgang i både benevning - og gjentagelsesskårene hos subutvalget, hvor enkelte hadde 

gjennomført måletiden fra 1,5 år og opp til 2,8 år etter slaget. Hos subutvalget ser vi en like 

stor utvikling i både gjentagelse - og benevningsskårene fra T1 til T2, men denne økningen 

innenfor er likevel størst ved benevningsskåren.  Dette kan ha sammenheng med at T1 

benevning er i utgangspunktet svært lav, i sammenligning med gjentagelsesskåren, og har 

dermed hatt en større mulighet for forbedring. Fra T2 til T3 viser benevning en signifikant 

økning i skår, mens ved deltesten gjentagelse viste skårene at utvalget ikke hadde en reell 

utvikling her i denne perioden. Utviklingen fra T2 og T3 ikke er like stor som den vi så fra 

den akutte til den tidlige kroniske fasen ved T1 til T2, og vi kan også se at skårene ved 

benevning og gjentagelse er svært nære hverandre ved T3. Utviklingen innen skår ved 

deltestene viser dermed størst utvikling fra måletiden T1 til T2, og at gjentagelses - 

ferdigheten tilsynelatende kan ha oppnådd sin maksimale utviklingsmulighet ved T2 mellom 

1,5 år og 2,8 år etter slaget. Det er viktig å se denne utviklingen mellom måletidspunktene, og 

det til nå endelige resultatet av benevning - og gjentagelsesskårene, opp mot alvorlighetsgrad 
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og utviklingspotensialet hos den enkelte. Utvikling vil alltid være individuell, og enkelte vil 

muligens ikke kunne bli bedre enn hva de var ved T2. Dette fordi de i utgangspunktet er svært 

dårlige, og vil derfor ha en redusert kapasitet i disse ferdighetene også etter den akutte fasen. 

En mulig forklaring på det ulike utviklingsløpet mellom ferdighetene kan ligge i at benevning 

i utgangspunktet har vært mye dårligere enn deres ferdigheter i gjentagelse, og har dermed 

også kunnet utvikle seg i større grad enn hva gjentagelse har kunnet. Vi kan se lignende funn 

gjort av Fitzpatrick, Glosser & Helm - Estabrooks (1988) hvor det ble funnet en økning i 

benevningsskåren opp til 12 år etter slage. Deres studie viste at afasitype og tidsperspektivet 

var signifikante predikatorer for utvikling av benevningsskåren. Den samme tendens kan vi 

lese ut i fra dette studiets resultater. 

Utviklingen vi ser ved T1, T2 og T3 samsvarer i stor grad med funn gjort av Smania, 

Gandolfi, Aglioti, Girardi, Fiaschi & Girardi (2010), hvor de viser til at de i perioden 1 til 3 år 

etter slaget fant en økning innenfor beneving - og gjentagelsesskår hos ett individ med global 

afasi. En med global afasi vil kunne ha store utfall innenfor alle språkmodalitetene hvor 

spontantalen er meget sparsom og ofte redusert til noen få ord, stereotyper og klisjeer og 

uforståelige lydkombinasjoner. Evnen til auditiv forståelse, gjentagelse og benevning er også 

berørt i stor grad (Qvenild, Haukeland, Haaland-Johansen, Knoph, Lind, 2010). Global afasi 

er tilsvarende en alvorlig grad av afasi. Den største forskjellen i deres studie og dette ligger i 

at deres er basert på et kasus, og viser derfor kun utviklingen hos et enkeltindivid. I min studie 

stiller jeg heller ingen krav om type afasi, men en gradering av alvorlighetsgrad gjennom 

Token - testen. Jeg mener likevel at det er mulighet for sammenligning av utvikling innen 

benevning og gjentagelse til dette studiet. 

 Smania, Gandolfi, Aglioti, Girardi, Fiaschi & Girardi (2010) studie viste at det kun var 

gjentagelse som i stor grad hadde utviklet seg med 50 % 1 år etter slaget, mens benevning 

viste ingen utvikling med 0 % i denne perioden. Deres studie viste at benevning først viste 

forbedring rundt 2 år etter slaget og hadde videre en sakte progressiv utvikling frem til 25 år 

etter slaget, med 45 % maks forbedring ved måletiden. I min studie ser vi benevningsskåren 

er svært lav ved T1, men har en relativ hurtig og stor utvikling frem til T2. Gjentagelsesskåren 

i min studie hadde, i likhet med Smania et. al., (2010), utviklet seg nesten med 50 % fra T1 til 

T2, som ble gjennomført i gjennomsnitt 1,5 år og opp til 2,8 år etter slaget. I dette studiet viste 

deltagerne en tydelig utvikling i benevningsskåren ved T2 med 50 % fra T1, og har dermed 

forbedring gjennom hele tidsforløpet i motsetning til hva Smania et. al., (2010) viser til. Disse 
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funnene bekrefter at den språklige utviklingen hos mennesker med en alvorlig grad av afasi 

utvikler seg i større grad over tid enn man hva tidligere forskning har antatt.  

Innenfor den gitte tidsperioden på 6 år etter slaget, ser man på individnivå, at deltagerne har 

vesentlig varierende grad av utvikling i sine skårer. Afasi er en individuell vanske med 

individuelle utfall, og dette ser man tydelig i resultatene fra undersøkelsene ved T1, T2 og T3 

i tabell 5. I stor grad kan vi se at de som har skåret høyt ved T1 har fortsatt å skåre høyt ved 

T2 og T3. De aller fleste av deltagerne har vist en utvikling i sine skår gjennom tidsforløpet, 

og vi kan se at det eksisterer naturlige variasjoner på noen få skår ved de ulike måletidene hos 

den enkelte. I forhold til om hele utvalget viser fremgang i sine benevning - og 

gjentagelsesskårer over tid, kan studiet trekke frem tre personer skiller seg ut: Id 2, Id 3 og Id 

7. Id 1 og Id 2 har begge skåret 0 ved deltestene benevning og gjentagelse ved alle tre 

måletidene. Id 7 viser også en relativ lav utviklingskurve innen deltestene benevning og 

gjentagelse, med 0 i begge ferdigheter ved T1 og T2 og 1 ved T3 gjentagelse. Id 4 viser ingen 

utvikling i sine skårer ved T1 og T2, både i gjentagelse og benevning, men hvor vi ser en 

relativ høy økning fra T2 til T3 innen både gjentagelse og benevning. Fordi disse skårene er 

så lave ville det ha vært interessant å undersøke om det er individuelle forskjeller hos disse 

personene, i forhold til de andre i utvalget, som kan ha vært med og påvirket de lave skårene. 

Undersøkelse av individuell utvikling kan være med på å gi viktige diagnostiske indikatorer 

for hva som kan påvirke utviklingen i ett langsiktig perspektiv. Dette hadde derimot ikke 

studien mulighet til å gjøre.  Id 5 viser stor fremgang fra T1 til T2 innen gjentagelse, men ved 

T3 gjentagelse ser vi en nedgang i 10 skår. Dette vil karakteriseres som et relativt stort fall i 

skår. Benevningsskåren hos Id 5 har i forskjell fra gjentagelse hatt en svært lav utvikling ved 

alle de tre måletidene.  

Disse resultatene er eksempler på at det er store individuelle forskjeller i bedring hos 

mennesker med en alvorlig grad av afasi, og at det derfor kan være vanskelig å komme med et 

endelig resultat på utfallet av benevning - og gjentagelsesvansker. Ved å se på tabell 5 ser vi 

at enkelte av deltagerne skårer relativt høyt ved T1, selv til å ha en alvorlig grad av afasi, og 

dermed vil de ikke kunne ha en bedring på mer enn noen få poeng over tid. Dette kan ha vært 

med på at det ikke vises en så stor utvikling mellom måletidspunktene T2 og T3, samt at disse 

skårene også kan ha vært en utslagsgivende faktor i analysen hvor det kan tyde på at 

gjentagelse nådde et platå ved T2. Ved å se nærmere på skårene i tabell 5 kom det frem at 

individene med høye skårer i T1 i stor grad ikke hadde gjennomført T2, og dermed vil ikke 
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disse skårene nødvendigvis ha ført til en takeffek og påvirket analysen. Med bakgrunn i en 

regresjonseffekt, den spontane bedringen i en gitt tilstand som kan forventes over tid fra 

pasienten er i en dårlig fase, vil ekstreme verdier har en tendens til å bevege seg mot et 

gjennomsnitt ved repeterte målinger (Gall, Gall & Borg, 2007). Fordelen ved å undersøke 

mennesker med en alvorlig grad av afasi er at, under ellers like betingelser, vil det være lettere 

å oppnå høye effektstørrelser på et utvalg med store vansker enn hos et utvalg med mer 

moderate afasisymptomer. Jo nærmere en pasient befinner seg et normalgjennomsnitt, jo 

mindre rom er det for endringer (Gall et al., 2007). Et annet, og kanskje mer avgjørende 

moment for den ulike utviklingen av benevning - og gjentagelsesferdighetene kan ligge i at 

mange av symptomene og utfallene av en afasi vil kunne svinge i intensitet gjennom et 

tidsforløp, og de resultatene studien har oppnådd er et speilbilde av denne effekten.  

Det er et interessant funn at det tilsynelatende er et ulikt utviklingsløp for de to ferdighetene 

benevning og gjentagelse. For deltagerne i dette studiet har det gått ulik tid fra slaget til de 

ulike målingene ble gjennomført. Gjennomsnittlig tid fra slaget til T1 var 3 måneder, for 

enkelte 5 måneder. T2 ble gjennomført i gjennomsnitt 1,5 år etter slaget, og hos enkelte 2,8 år 

etter slaget. Følgende har det derfor også gått ulik tid hos den enkelte fra T1 til T3 ble 

gjennomført - gjennomsnitt 5,4 år og opp til 6,4 år. Tidsforløpet var derfor av særlig interesse 

for utviklingen ved benevning - og gjentagelsesskåren i denne studien. En vanlig antagelse 

innen afasirehabilitering handler om at den største delen av den språklige utviklingen skjer i 

den akutte fasen, 3 - 6 måneder etter skaden, og etter denne perioden vil utviklingen i stor 

grad avta for så og nå ett platå 1 år etter slaget (Kleim & Schwerin, 2010., Dietrichs, 2007., 

Fridriksson, Richardson, Fillmore & Cai, 2011). Disse antagelsene har oppstått fra en 

oppfatning om at den spontane bedringen, som opptrer i den akutte fasen etter en hjerneskade, 

i stor grad er den effekten som alene står for den språklige forbedringen i denne perioden 

(Kleim & Schwerin, 2010). Denne fasen er forventet å kunne vare opp til 1 år etter slaget. 

I analysen av deltagernes skårer så vi at deltesten gjentagelse ikke hadde hatt en like stor 

utvikling slik vi så ved deltesten benevning over tidsforløpet. Ved gjennomføring av en 

repetert måling av varians i analysen, hos utvalget ved T1, T2 og T3, viste denne at det var en 

signifikant interaksjon mellom tid og utvikling av skår ved deltestene gjentagelse og 

benevning. Over perioden på 6 år har benevning - og gjentagelseskårene utviklet seg ulikt, 

noe som har resultert i ulik skår ved deltestene, hvor benevning har utviklet seg i større grad 

enn gjentagelse. Fra dette kan vi trekke en slutning om at det finnes en trend, hos dette 
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studiets utvalg, rundt en sammenheng av alvorlighetsgrad av afasi, tidsforløpet etter slaget og 

det til nå endelige utfallet av ferdighetene benevning og gjentagelse. Lignende funn er gjort av 

Kertesz & McCabes (1977), hvor de undersøkte korrelasjonen mellom utvikling av språklige 

ferdigheter og tid. I deres studie fant de en sammenheng i korrelasjon mellom tid og utvikling 

12 måneder etter slaget. I deres studier fant de derimot en ikke - signifikant sammenheng 

mellom tid og utvikling av språklige ferdigheter 6 måneder etter slaget, men 12 måneder etter 

slaget viste en signifikant korrelasjon mellom tid og utvikling av ferdigheter. Dette studiets 

korrelasjon viste også en positiv, svak korrelasjon mellom tid og T2 innen både deltesten 

gjentagelse og benevning, hvor også korrelasjonen var ikke - signifikant hos subutvalget. 

Analysen tyder dermed på en svak økning statistisk sett i den gjennomsnittlige utviklingen av 

skår fra T1 til T2 ved 1,5 år etter slaget. Undersøkelser gjort med ett større utvalg som er over 

denne perioden etter slaget ville kunne vært med å belyse i større grad eventuelle effekter av 

tidsforløpet lengre frem i tid etter slaget, fordi en større gruppe vil ha ett større varierende 

resultat i sine skår. 

Det at vi ser en slik utvikling i skår både i deltesten benevning og gjentagelse, i tidsforløpet på 

6 år etter slaget, gjør at man kan stille enkelte alternative hypoteser om hva som kan ha 

forårsaket dette. En hypotese for utviklingen i skår kan ligge i at den behandling den enkelte 

har fått, i seg selv har vært en utslagsgivende faktor for utviklingen. Studiet har som nevnt 

ikke informasjon om den enkeltes behandlingsløp eller designet for å undersøke denne, men 

forskning viser til at behandling er en utslagsgivende faktor for den språklige utviklingen hos 

mennesker med afasi (Hallowell & Chapey, 2008., Qvenild, Haukeland, Haaland-Johansen, 

Knoph & Lind, 2010., Lesser & Milroy, 1993). Hvordan den enkeltes behandling induserer 

forutsigbar utvikling av ferdighetene benevning og gjentagelse er i seg selv vanskelig å trekke 

en sannsynlig konklusjon av. Dette fordi behandling er svært individuelt, og studiet mangler 

informasjon om den enkeltes behandlingsløp.  

En annen mulig hypotese knyttet til økningen vi ser fra T1 til T3, kan ligge i at behandling 

fungerer som en trigger eller muliggjør for at den spontane bedringen opptrer, og at denne 

effekten på bedringen blir vedlikeholdt lengre enn hva man tidligere har antatt. Dette kan 

sannsynliggjøres gjennom den konstante stimuleringen som behandling gir. Dette synes å 

kunne være mer forenelig med de resultatene studien har oppnådd. På denne måten vil disse 

resultatene gi støtte til en oppfatning av at graden av språklig gjenoppretting 6 år etter slaget 

er en del av det maksimale potensialet av forbedring, hos pasienter med alvorlig grad av afasi 
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som har fått logopedisk behandling, som man kan forvente seg. Basert på de antagelsene som 

tidligere ble lagt frem, om at spontan bedring er et globalt fenomen som berører utviklingen 

av de språklige ferdighetene kun i en begrenset periode på ca. 1 år, motbeviser resultatene i 

denne studien denne antagelsen. Hva som defineres som en kronisk stadige av afasien bør 

etter disse resultatene revurderes. Vi kan se at det er en stabil utviklingskurve i skårene hos 

studiets utvalg i en positiv retning, for de fleste, som mulig indikerer at den spontane 

bedringen ikke er entydig gjeldende for et utviklingspotensiale i perioden 1 år etter slaget.  

Den ferdigheten som i høyest grad kan tenkes å påvirke benevning - og gjentagelsesskårene 

over tid er hukommelsen. Siden studien ikke ser på deltagernes hukommelses - eller auditive 

ferdigheter, vil det være vanskelig å si noe konkret om hvordan dette påvirker deres 

ferdigheter innen benevning og gjentagelse. Det vil uansett være vanskelig å måle hvor mye 

den rammede benytter hukommelsen til å knytte ordets fonologiske form til semantisk 

innhold. Goodglass (1993) hevder at en nedsatt minnefunksjon synes å kunne være en av 

hovedårsakene til språkvanskene hos afasirammede. Dette fordi benevning og gjentagelse 

krever at personen har full tilgang til å utnytte kapasiteten i både kort - og 

langtidshukommelsen. Hukommelsen er svært nødvendig for omkodingsprosessen fra input til 

output i verbale tale. Kompliserte prosesser med å velge korrekte koder, relatert til forståelse 

og output av ord, og å hente ut informasjon fra den helhetlige kommunikasjonen er i stor grad 

svært automatisert i den normale språkprosessen hvor mennesker med afasi vil ha en svikt 

(Reinvang, 1994., Levelt, Roelofs & Meyer, 1999). Det er alminnelig enighet om at 

afasipasienter nesten uten unntak har vansker knyttet til deres kortidsminne i oppgaver med 

auditivt presenterte språkmateriale (Reinvang, 1994).  

Hukommelse og evnen til å gjenkalle ordets fonologiske form spiller en viktig rolle i våre 

benevningsferdigheter, da spesielt knyttet opp til langtidshukommelsen. Benevning krever at 

personen har evne til å hente frem informasjon fra langtidshukommelsen og holde denne fast 

lenge nok til å formidle korrekt output (Goodglass, 1993). Hukommelsen stiller dessuten 

spesielt store krav ved benevningsoppgaver, hvor vanskene og ferdighetene er knyttet opp 

mot individets evne til å utføre selvinitiert aktivering av korrekt ord i tale (Richards, 

Singletary, Rothi, Koehler & Crosson, 2002). Intensjon, definert som forberedelse til 

fonologisk output, er spesielt viktig i kontrollerte komplekse atferd ved eksempel generering 

av ord og artikulatoriske motoriske bevegelser.  Motorsentret i Brocas område er det aktive 

sentret som er ansvarlig for koordineringen av de artikulatoriske musklene i vår tale ved 
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overføring fra fonologisk input til fonologisk output, samt overføring fra 

langtidshukommelsen til fonologisk output ved benevning (Richards, Singletary, Rothi, 

Koehler & Crosson, 2002). Vansker, eller skader, knyttet til disse mekanismene vil derfor i 

stor grad gjøre benevningsoppgaver svært vanskelig å gjennomføre. 

Mekanismer knyttet til hukommelsen er svært betydningsfulle å kartlegge. Dette gjør man 

særlig gjennom deltesten gjentagelse i NGA. Innen gjentagelsesferdighetene vil 

kortidshukommelsen og personens evne til å planlegge den fonologiske outputen være viktig. 

Dette handler om og korrekt sette sammen setninger til meningsfylte ytringer. Det og for 

eksempel huske rekkefølgen av lyder i et ord vil ha mye å si for å kunne gjenta ordet og 

setningen korrekt (Goodglass, 1993). Hvis det er tilfelle at hukommelsen er viktig ved 

benevning og gjentagelse, vil en svak eller nedsatt hukommelsesferdighet gi lave skår, ved T1 

både i benevning og gjentagelse, i den akutte fasen av afasien. Vi kan som tidligere nevnt se 

lave skår ved T1 i begge ferdighetene, slik tabell 5 viser.  

Afasirammede som har problemer med auditiv persepsjon kan blant annet ha vanskeligheter 

med å høre hvilken lyd som kommer først, i midten, eller i slutten av et ord, og vansker med 

auditiv persepsjon kan derfor tenkes å ha stor innvirkning ved gjentagelsesoppgaver 

(Goodglass, 1993). Dette kan muligens forklares gjennom eventuelle problemer med å holde 

fast på den auditive informasjon lenge nok til at man kan få sendt det man hører videre i 

prosessen til å generere en output (Baddely 2003a). I testsammenhengen ble det observert fra 

testleder at det i stor grad var de lengste, og kompliserte ordene, som flertallet hadde store 

vansker med ved deltesten gjentagelse.  Disse ble enten ikke gjentatt i det hele tatt, eller kun 

deler av ordet ble gjentatt korrekt. Eksempler på slike setninger fra NGA er "skramleorkester" 

og "det speilblanke fortauet forårsaket akrobatiske rundkast". Jeg vil igjen poengtere at dette 

kun var en generell, observert effekt ved gjennomføring av deltesten. Dette synes å samsvare 

med gjeldende teori om hukommelsesvansker hos afasirammede. For å kunne belyse disse 

faktorene konkret og nøyaktig, ville det vært aktuelt ved senere undersøkelser å se på 

deltagernes ferdigheter innen auditiv prosessering og hukommelse i lys av utføringsgrad av 

ord og setningslengder. Å se på om ordets lengde har noen effekt på den afasirammedes 

prestasjoner er likevel ingen enkel oppgave da det er mye som må tas hensyn til. Dette kan for 

eksempel handle om hvor vidt lengde - effekten på ord og setninger også påvirkes av antall 

stavelser eller antall fonemer. 
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Gjennom den dynamiske to - stegs modellen av Gary S. Dell (1986a) lar den oss utforske 

muligheten for å forstå hvor i prosessen med å generere en output ved benevning - og 

gjentagelsesvansker kan oppstå. Modellen kan også gi forståelse for hvordan utviklingen vi så 

kan ha foregått. Den dynamiske to-stegs modellen viser hvordan benevning og gjentagelse 

integrerer med hverandre gjennom å belyse hvordan informasjonen vi får fra de fonologiske 

enhetene av ett ord og vår tilgang til det leksikal - fonologiske minnet, innen benevning, også 

blir benyttet ved gjentagelsesoppgaver. Modellen peker på en sentral rute i det leksikalske 

nettverket, som i stor grad kan påvirke benevning og gjentagelsesferdighetene - den semantisk 

leksikalske ruten. Denne kan vi se ved figur 8. Jeg har hentet ut en del av den dynamiske to - 

stegsmodellen og brutt den ned til en enkel fremstilling slik vi ser i figur 9. Input 

representerer den auditive komponenten ved gjentagelse - og benevningssoppgaver. 
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Figur 9: den semantisk leksikalske ruten for benevning og gjentagelse fra den dynamiske to - stegsmodellen, 

Dell, 1986a. 

Vi kan anta fra de lave skårene i T1, ved deltestene benevning og gjentagelse, at den 

semantiske overføringen (forståelse av ordet konsept) til fonologisk output har vært nedsatt 

hos den enkelte, og at disse prosessene nå har forbedret seg over tidsforløpet. Både benevning 

og gjentagelse krever at personen er i stand til å oppfatte de fonetiske og syntaktiske mønstre 

som danner ord og setninger i en persons tale. Den rammedes ferdigheter innen benevning og 

gjentagelse vil fortelle oss noe om vedkommendes evne til og "sette sammen" fonetisk input 
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til korrekt fonetisk output (Nozari & Dell, 2013b). Ved forståelse av hvordan den dynamiske 

to - stegsmodellen fungerer opp mot eksisterende teori om hvordan benevning og gjentagelse 

fungerer, kan vi forstå at benevningsfeil oppstår i prosessen med å gjenhente ord og dets 

fonologiske form fra langtidshukommelsen. Gjentagelsesfeil vil, i følge modellen, oppstå i 

større grad under den fonologiske gjenhentingen ved output. På denne måten vil det være 

større sjanser for at den rammede genererer benevningsfeil enn gjentagelsesfeil. Dette så man 

tendens til i dette studiet ved at benevning ved T1 var svært lav i forhold til 

gjentagelsesskårene. Disse lave skårene innen benevning og gjentagelse kan dermed, i følge 

modellen, ha oppstått som en følge av ett brudd i den semantisk - leksikalske ruten. Dette 

fører til at vedkommende mister informasjonen i gjenhentelsesprosessen fra 

langtidshukommelsen, som gir feil i output både ved benevning - og gjentagelsesoppgaver. I 

outputprosessen vil disse feilene oppstå grunnet "støy" fra det fonetiske/semantiske minnet, i 

form av vansker med å koble det auditive signalet opp mot de semantiske kodene. Denne 

"støyen" ville kunne gjøre at man hente frem nærliggende semantiske begreper fra 

langtidshukommelsen, eller kodene fra det semantiske leksikonet blir uspesifikke eller 

utilgjengelige, og dermed vil man få feil i output. I enkelte tilfeller vil det også kunne føre til 

at det ikke oppstå en verbal respons i det hele tatt hos den rammede (Dell, Martin & 

Schwartz, 2006c., Meyer, 2000).  

For eksempel kan vi belyse benevningsferdigheten gjennom benevning av begrepet kopp. 

Kopp inneholder både konseptuel og funksjonell informasjon for den enkelte. Gjennom å 

aktivere både den konseptuelle og funksjonelle informasjonen vi har fra vårt leksikon kan 

man forstå konseptet kopp som noe som ofte er lagd av keramikk, i stor grad brukes til å ha 

væske i, og man bruker den til å drikke av. Dersom den rammede har intakte auditive og 

semantiske ferdigheter vil denne informasjonen kunne hjelpe den enkelte til å avgjøre om 

objektet faktisk er en kopp eller ikke ved benevning. For å kunne benevne ett ord korrekt må 

man kjenne til ordet ordets konsept for å organisere ordet korrekt i minnet, og hente det frem 

fra langtidshukommelsen. Tilgang til, og utvikling, av både det fonologiske og det semantiske 

minnet kan dermed forstås som en mulig forklaring til deltagernes utvikling i skår. Ved 

forbedring i hukommelse og tilgangen til korttid og langtidshukommelsen vil sannsynlig gi 

utslag i deltagernes forståelsesferdigheter også, slik at vedkommendes benevningsferdigheter 

også vil kunne øke.  
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Modellen viser at benevning og gjentagelse ikke er isolerte ferdigheter og prosesser i språket, 

men er avhengige av hverandre og støtter hverandre i den språklige in - og outputen. Dell, 

Martin & Schwartz (2006c) foreslår at repetisjon i stor grad nyttegjør seg av de fonologiske 

stegene som også kreves for benevning. Dette handler i stor grad om tilgang til en overføring 

av begrepsrepresentasjoner til en fonologisk form i både det talte og skrevne språket, og er 

som nevnt svært påvirket av ordets frekvens. Denne påvirkningen vil være like sterk ved 

benevningsoppgaver som ved gjentagelsesoppgaver (Dell, Schwartz, Gagnon, Martin, & 

Saffran, 1997b). Dette er noe vi også kan se i denne studien ved at skårene ved deltestene 

benevning og gjentagelse følger hverandre relativt likt gjennom tidsforløpet, hvor dårlige skår 

i benevning i stor grad følger dårlige skår i gjentagelse fra T1 til T3. Vi kan også se ved T3 at 

disse to ferdighetene er svært nære hverandre basert på skår. Videre undersøkelser på dette 

studiets utvalg lengre frem i tid etter slaget vil være av interesse for å se på en mer langsiktig 

utvikling for sammenligning med dette studiet og for å se om utviklingen fortsetter på samme 

måte. 

5.1.2 Har personens alder eller kjønn ved slaget noe å si for en 

eventuell bedring av benevning - og gjentagelsesferdighetene sett i 

et langsiktig perspektiv? 

Som vi ser av forskningsspørsmålet spørres det hvorvidt det finnes sammenheng mellom 

alder, kjønn og bedring innen benevning og gjentagelse. Basso (1992b) viser til at forholdet 

mellom alder og bedring må i stor grad sees opp til grad og type afasi. I denne studien ble 

ikke type afasi satt som et kriterium, men grad av afasi ble satt gjennom parametre i Token - 

testen til 16,5 som tilsvarer en alvorlig grad av afasi.  

I korrelasjonsanalysen mellom alder og bedring i dette studiet viste utviklingen av skår ved 

deltesten gjentagelse en lavere korrelasjon enn hva det gjorde ved deltesten benevning 

ovenfor variablene kjønn og alder. Den samme korrelasjonsanalysen viste også at disse 

korrelasjonene var negativ, ikke - signifikante. Keenan & Brassel (1974) retrospektiv studie 

indikerte at helse, arbeid og alder hadde liten, om noen, prognostisk verdi i forhold til 

forståelse og flyt. Dette ser vi også i dette studiet. Det at resultatene ikke er signifikante gjør 

det svært vanskelig å tolke og gi en mulig konklusjon av analysen. Resultatet vi leser fra figur 

6 kan ha kommet ved en tilfeldighet. Ved figur 6 kan vi se at de eldre (gruppert fra 55, 6 år og 

eldre) har skåret relativt høyere enn de yngre (gruppert fra 55,5 år og yngre) både ved T1 og 
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T3. Likevel har de yngre en større gjennomsnittlig, ikke - signifikant økning i sine skår. Den 

samme tendensen mellom alder og utvikling av språklige ferdigheter ble gjort av Kertesz & 

McCabe (1977) studie, hvor 36 pasienter ble undersøkt for en korrelasjon mellom alder og 

bedringsutfall. Kertesz & McCabe (1977) fant i deres studie en negativ, ikke signifikant 

korrelasjon mellom alder og bedringsrate de tre første månedene etter slaget.  Ved måling 17 

år post - onset viste korrelasjonen at de yngre pasientene hadde et noe bedre utfall enn de 

eldre hadde. Ved siste måling, T3, i dette studiet viste disse resultatene samme tendens som 

hos Kertesz & McCabe (1977).  

Det at de yngre pasientene har hatt en større utvikling enn de eldre, kan komme av at de har 

skåret konsist lavere og at de muligens i utgangspunktet er dårligere enn de eldre. På den 

måten kan de ha fått ett større rom for forbedring. Utgangspunktet for de yngre lå på 10 og de 

eldre på 19,5 ved deltesten gjentagelse, mens ved benevning lå utgangspunktet for de yngre 

på 5,9 og de eldre 10,1 skår. Analysen viser også at de yngre har utviklet seg i større grad ved 

deltesten benevning over tid. Dette kan komme av at hos yngre mennesker vil hjernens evne 

til å reparere seg selv være større, enn hos eldre mennesker. Det ser ut til at det er en tendens 

til at forskjellen i benevning og gjentagelsesferdigheter mellom de yngre og de eldre blir 

mindre ved T3, og dermed viser analysen at jo lengre tid etter slaget jo mindre blir de 

aldersmessige forskjellene i ferdighetsnivå. Vi ser ved T3 benevning at skårene er relative 

jevne, men de eldre skårer høyere ved gjentagelse. Her skiller det 7,2 skår mellom de yngre 

og de eldre. I dette studiet er det færre av de yngre, og utslaget kan ha oppstått grunnet de 

yngre har hatt ett dårligere utgangspunkt enn de eldre. Dette kan da ha vært med på og gitt de 

en større gjennomsnittlig utvikling i både benevning og gjentagelse, og det er derfor ikke 

grunnlag for å si i hvilken grad dette er representativt for andre mennesker med afasi i samme 

aldersgruppe. Motivasjon for trening kan også være en innvirkende faktor for bedring.  

En kjent fakta er hvordan alder påvirker vår hukommelse - og minnefunksjon. Dobbs & Rule 

(1989) viser til at alder har en stor effekt på våre prosesseringsevner tilknyttet arbeidsminnet, 

men en mindre effekt på lagring og gjenhenting av kunnskap. Dobbs & Rule (1989) og 

Wingfield et al., (1988) fant i sine undersøkelser store forskjeller i arbeidsminnets kapasitet 

mellom eldre og yngre afasipasienter. Disse forskjellene i arbeidsminnet lå i hovedsak knyttet 

til den fonologiske løkken - hvor denne bidrar med å opprettholde ordets fonologiske form for 

å kode disse over til mening fra langtidshukommelsen. Funn i dette studiet kan muligens tyde 

på at de yngre kan ha hatt en større kapasitet i arbeidsminnet før slaget oppsto, og på denne 
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måten kan også arbeidsminnet i tiden etter slaget muligens hatt en positiv påvirkningseffekt 

på utvikling i skår enn hva de eldre i studiet har hatt. Hukommelsen er som nevnt ikke 

undersøkt i dette studiet og hadde vært fordelaktig og undersøkt. Fra analysen kan vi trekke 

en mulig konklusjon om at det finnes en trend mot at de yngre utvikler seg mer enn de elde. 

Denne trenden er en viktig observert effekt, selv om den ikke er signifikant 

Ved å se på utviklingen av gjentagelse - og benevningsferdighetene basert på kjønn over 

tidsforløpet, viste analysene ingen signifikant sammenheng. Kjønn alene er derfor ikke en 

utslagsgivende faktor for uvikling av ferdighetene gjentagelse og benevning vi ser i dette 

studiet. Dette funnet støttes gjennom tidligere forskning at det ikke finnes noen 

kjønnsmessige forskjeller i bedring av de ulike språklige ferdighetene (Kertesz & McCabe, 

1977., Pedersen, Jørgensen, Nakayama, Raaschau & Olsen, 1995b., Sarno, Buonaguro & 

Levita, 1985). Det vil si at de forskjellene som kan leses ut av figur 7 og 8 høyst sannsynlig er 

et utslag av tilfeldigheter. Ved figur 7 kan vi se en tendens til at kvinnene skåret noe høyere 

enn menn, noe som var gjennomgående på måletidspunktene T1 og T3 innenfor både 

benevning og gjentagelse. Ved figur 8 ser vi en annen fordeling i subutvalget. Vi har her ett 

mindre utvalg, hvor det er 14,3 % flere menn enn kvinner. Dette gjør at mennene får ett større 

gjennomsnitt i skår enn hva kvinnene gjør. En annen mulig forklaring på de kjønnsmessige 

forskjellene vi ser, er at kvinnene i subgruppen muligens hadde ett mye dårligere 

utgangspunkt enn hva mennene. hadde Dette har ikke studiet informasjon om.  

Tidligere i kapittelet ble det drøftet det ulike utviklingsløpet for benevning - og 

gjentagelsesskårene over tid. Ved å se på figur 8 kan vi muligens tilskrive ulikheten i 

utviklingen til forkjeller i kjønn. Jeg vil poengtere at dette er en observert effekt, og ikke et 

signifikant funn som er representativt for populasjonen. Vi kan se at mennene skårer relativt 

lavere enn hva kvinnene gjør, og kan derfor være med å sørge for at det blir en langsommere 

utvikling av benevningsskåren enn gjentagelseskåren. Dette kan vi spesielt se ved T1 

gjentagelse og T2 benevning hos mennene. Skår ved disse måletidene kan derfor ha bidratt til 

de kjønnsmessige forskjellene vi ser i analysen. Det er også disse skårene her som mulig er 

med og bidrar til at gjentagelsesskårene utviklet seg raskere enn benevningsskårene.  
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5.2 Oppsummering av diskusjon og resultater 

Benevning - og gjentagelsesvansker danner ofte kjernen i de ulike språkvanskene som er 

forbundet med afasi, men det er forsket nokså lite på hvordan de forholder seg til hverandre. 

Gjennom dette studiets undersøkelser viste disse at det var høye korrelasjoner mellom skår 

mellom deltestene benevning og gjentagelse. Dette tyder på at det kan være er en større 

sammenheng mellom gjentagelse - og benevningsferdighetene enn tidligere antatt. Hvis 

språkfunksjonene ikke er så adskilte kan det bety at trening av en funksjon kan påvirke andre 

funksjoner i tillegg. Gjennom de funn studiet har gitt kan man danne en mulig hypotese om at 

personer med en alvorlig grad av afasi i stor grad vil kunne ha nytte av behandling på lang 

sikt, også over i den kroniske delen av afasien. Studiets analyse viser tendenser til at begge 

ferdighetene ikke nødvendigvis vil nå et absolutt utviklingspunkt 1 år etter slaget, slik det 

gjennom tidligere forskning har antydet. Dette ser vi godt gjennom utviklingen av 

benevningsskårene fra T2 til T3. Analyse viste også at var en signifikant utvikling av skår ved 

deltesten benevning og gjentagelse frem til 6 år etter slaget. Studien undersøkte også 

sammenhengen mellom kjønn og alder på utvikling av skår, hvor det ikke ble funnet 

signifikante sammenhenger mellom disse variablene knyttet til resultatene. Analyse av alder 

viste likevel en mulig tendens mot at de yngre afasirammede utviklet seg i noe større grad enn 

hva de elde gjorde.   

Hva som har vært utløsende faktorer for bedring av ferdighetene er vanskelig å si noe om i 

forhold til dette studiet, da jeg blant annet ikke hadde informasjon om den enkeltes 

logopediske behandlingsløp. Det er vanskelig å avgjøre om bedring innen gjentagelse - og 

benevningsferdighetene oppsto som følge av behandling, spontan bedring eller av andre 

individuelle faktorer. Bedring handler også i stor grad om individuelle forskjeller mellom 

deltagerne. I de første årene etter hjerneslaget, T1 til T2, kan en av hypotesene om bedring i 

skårene blitt påvirket av den logopediske behandlingen den enkelte fikk. Vi kan også 

muligens tilskrive denne utviklingen til andre faktorer som deltagernes egen motivasjon samt 

aktiv samfunnsdeltakelse gjennom for eksempel jobb hos enkelte.  Det er derfor vanskelig å 

gi en endelig konklusjon om hva som har forårsaket den ulike utviklingen vi ser ved 

gjentagelse og benevning, og hvorfor de er såpass forskjellig over tid. Hva som forårsaker 

endring over 1 år er også ikke helt forstått av forskning generelt. Jeg vil poengtere viktigheten 

av de funn som er gjort gjennom dette studiets unike måletid T2 som ble gjennomført i 

gjennomsnitt 1,5 år etter slaget. Dette studiet frembringer nye funn og måletider for utvikling 
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som ikke tidligere er belyst for vår forståelse av den språklige utviklingen hos mennesker med 

en alvorlig grad av afasi. Det at dette studiet har nye funn og nye måletider gjør det også 

vanskelig å sammenligne med andre studier for å gi mulige forklaringer for den utviklingen vi 

ser. Studiet er derfor av stor nyttighet for forskerfellesskapet og videre behandling av 

pasienter med en alvorlig grad av afasi. 
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6 Avslutning 

Hensikten med denne studien var å undersøke den langsiktige utviklingen av benevning - og 

gjentagelsesferdigheter hos mennesker med en alvorlig grad av afasi. Videre ville jeg 

undersøke i hvilken grad alder og kjønn var med på å påvirke denne utviklingen. 

Hovedmotivasjonen for å utføre dette studiet var å gi ny kunnskap om den språklige 

utviklingen hos denne pasientgruppen. Gjennom teorien ble jeg presentert med ett negativt 

syn på fremtid når det kom til den språklige utviklingen for disse menneskene. I møte med 

mine deltagere så jeg mange hvor språket var svært dårlig, men gjennom denne undersøkelsen 

og ved å sammenligne nye resultater med tidligere var det oppløftende å se en såpass positiv 

fremgang for mange. Interaksjonen mellom tid fra slaget til T3 i den kroniske fasen av afasien 

er viktige funn og må ikke bli oversett. Faktorer som påvirker denne utviklingen er vanskelig 

å kontrollere for med bakgrunn i den manglende kunnskap om den enkeltes behandling, dens 

intensitet, den enkeltes intelligens og afasitype. Om studiet skulle imøtekommet disse 

variablene ville det vært med på i stor grad å eliminere mange av studiens deltagere, og 

dermed redusere den statistiske styrken av resultatene. I én ideell studie, ville disse variablene 

blitt systematisk kontrollert for. Resultatene fra dette studiet peker i stor grad på et likt 

utviklingspotensial hos mennesker med en kronisk afasi, uavhengig av tid for onset av slaget 

og resultater fra måletiden T3.  

6.1 Veien videre 

Det er av stor nytte å utføre flere og større longitudinelle undersøkelser av afasipasienter, da 

særlig gruppen med en alvorlig grad av afasi. Større undersøkelser som ser på flere aspekter 

knyttet til de språklige ferdighetene vil være av stor nytte, og tilføre ny forståelse av 

utviklingen spesielt knyttet til benevning og gjentagelsesferdighetene. Det ville vært 

interessant å gjort et detaljert studie rettet mot hukommelsen og de auditive ferdighetene  opp 

mot benevning og gjentagelse. Ved senere undersøkelser vil det også være av interesse å 

benytte et større utvalg med forsøk på alle de tre måletidene T1, T2 og T3 presentert i denne 

studien være en naturlig vei videre. Med bakgrunn i de erfaringene som er gjort gjennom dette 

studiet vil det ved senere, eller andre lignende, undersøkelser bruk av flere afasitester 

anbefales å benyttes. Slik ville man fått en mer helhetlig forståelse av utviklingen av 

benevning og gjentagelsesferdighetene, og ved ett større utvalg vil generalisering lettere la 
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seg gjøre. De funn som er gjort i dette studiet vil være med å skape ny forståelse av den 

langsiktige utviklingen hos afasirammede, og sammen med tidligere funn kan de ha store 

betydninger for senere afasiforskning, og også for afasibehandling.  

6.2 Avsluttende refleksjoner 

Når vi ser i dette studiet en slik klar og tydelig utvikling av ferdigheter vel inn i det teorien 

kaller den kroniske fasen av afasien, er det betimelig å drøfte hvilken mening betegnelsen 

kronisk fase gir når vi har funnet bedring også i den kroniske fasen. Litteraturen viser til at 

den kroniske fasen omhandler liten eller ingen forbedring i de språklige modalitetene (Kertesz 

& McCabe, 1977., Naeser et al,. 1998., Diderich, 2007). Litteratur og forskning viser ikke til 

en konkret og gitt tidsperspektiv som er fast for det man kan kalle kronisk fase, men opererer 

med et tidsspenn på 9 måneder til 1 år etter slaget. Et mulig problem med å gruppere 

afasirammede med varierende tider fra slag til innleggelse inn i en enkel gruppe som kronisk 

afasi, er etter min forståelse at effekten av tid etter slaget er uklart og svært individuelt. Den 

kroniske fasen benyttes i stor grad som en konstant, predikativ variabel i undersøkelser og 

generell afasirehabilitering for beskrivelse og definering av tilstanden. Samtidig finnes det 

ikke nok forskning rundt hva som kan gi oss sikre indikatorer for når denne fasen opptrer for 

den enkelte. Enkelte studier har sett på og forsøkt å beskrive den språklige utviklingen i et 

longitudinelt perspektiv hvor disse undersøkelsene har inkludert pasienter som varierer i stor 

grad i tid fra slagdato til målingene ble gjennomført - alt fra så tidlig som 6 måneder til flere 

år etter slaget (Kertesz & McCabe, 1977., Naeser et al., 1998., Pedersen, Jørgensen, 

Nakayama, Raaschau & Olsen, 1995b., Smania et al., 2010). Det er tydelig gjennom min 

studie og disse at den språklige utviklingen hos afasirammede ikke kan sier å være så lineær 

som man antyder i litteraturen. 

Denne studien har gitt informasjon om utviklingen av benevning - og gjentagelsesvansker hos 

mennesker med afasi opp til 6 år etter slaget, som målt med deltestene gjentagelse og 

benevning ved NGA. Utfallet avstudiet er oppmuntrende med tanke på det potensialet studien 

og resultatene har å si for den videre behandlingen av afasirammede med en alvorlig grad av 

afasi, lenge etter den akutte fasen. Sammen med annen forskningen innenfor dette området, 

håper jeg at dette studiets funn kan inspirere til et videre fokus på den langsiktige utviklingen 

av språket hos mennesker med en alvorlig grad av afasi. Det er viktig å gi denne gruppen ett 
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håp, og vise til resultater som ikke er så mørke som man i utgangspunktet har antatt om den 

språklige utviklingen.  

Denne studien konkluderer med at utviklingen av benevning - og gjentagelsesferdighetene vil 

kunne fortsette ut i den kroniske fasen av afasien, og at det er forskjell på hva man kan 

forvente av utvikling av de to ferdighetene i tiden etter slaget. Hvis videre forskning kan 

konkludere med samme resultatene, vil de resultatene være med i stor grad å gi implikasjoner 

for hvordan vi behandler og tenker på utviklingsmuligheten for mennesker med en alvorlig 

grad av afasi. Basert på denne studien er det klart at mennesker med en alvorlig grad av afasi 

kan vise forbedring i sine språklige ferdigheter lenge etter den generelt aksepterte perioden av 

spontan bedring. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: forespørsel om deltagelse 

 

 

Forespørsel om deltakelse i prosjektet 

” Oppfølgingsundersøkelse av pasienter med afasi” 

Bakgrunn 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en studie som kartlegger hvordan det går med pasienter 

med afasi på lengre sikt. Du får denne forespørselen fordi du har afasi og har tidligere vært 

innlagt ved Sunnaas sykehus. 

Vi ved Sunnaas sykehus ønsker med denne undersøkelsen å få informasjon om langtidsforløpet 

til pasienter med afasi som har vært innlagt hos oss kort tid etter hjerneslaget. Dette som 

grunnlag for å forbedre vårt tilbud. 

Hva innebærer studien? 
Vi ønsker å gjennomføre en ny undersøkelse av din språkfunksjon for å se om denne har endret 

seg siden du var innlagt. Vi vil også spørre deg noen spørsmål om ditt generelle funksjonsnivå nå. 

Disse opplysningene vil bli sammenholdt med eksisterende opplysninger i din pasientjournal. 

Undersøkelsen vil totalt vare 2 til 3 timer (med pauser). Den gjennomføres ved vår poliklinikk på 

Nesodden eller i Oslo. Det gjelder reglene til ”pasientreiser” med tanke på 

transport/reisegodtgjørelse. Ev. kan det også være aktuelt at vi reiser til ditt hjemsted. Dette vil 

bli nærmere avtalt individuelt. 

 

Mulige fordeler og ulemper 

Erfaringer fra denne studien vil bidra til å forbedre vårt tilbud og dermed kunne hjelpe andre 
med afasi. Du vil få en skriftlig tilbakemelding på dine testresultater sammenlignet med 
undersøkelsene som er gjort mens du var innlagt tidligere. Hvis ønskelig vil det i forbindelse med 
undersøkelsen være anledning å stille spørsmål om afasi samt få informasjon om vårt tilbud til 
pasienter med afasi. 
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Hva skjer med informasjonen om deg?  
Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med 

studien. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer/direkte gjenkjennende 

opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger og prøver gjennom en navneliste. Det er 

kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan finne 

tilbake til deg.  

Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert 

om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har registrert. 

Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger. 

Opplysningene blir senest slettet ved studiens slutt sommeren 2015. 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien. Dersom du ikke ønsker å delta, trenger du ikke å oppgi noen 

grunn, og det får ingen konsekvenser for den videre behandlingen du ev. måtte få ved Sunnaas 

sykehus. 

Dersom du ønsker å delta, returnerer du vedlagte svarbrev til oss. Ved undersøkelsen får du 

ytterligere informasjon og undertegner en samtykkeerklæring (jf. baksiden av dette arket). 

Om du nå sier ja til å delta, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din 

øvrige behandling på sykehuset. Dersom du senere ønsker å trekke deg, kan du kontakte xx, 

sekretær ved vår poliklinikk, på telefon 66 96 xx xx. 
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Vedlegg 2: samtykkeerklæring 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien  

 

” Oppfølgingsundersøkelse av pasienter med afasi” 

 

 

 

Jeg er villig til å delta i studien  

 

 

 

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

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 

 

 

 

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

(Signert, logopedstudent, dato) 
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Vedlegg 3: deltesten gjentagelse fra Norsk Grunntest for afasi 
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Vedlegg 4: deltesten benevning fra Norsk Grunntest for afasi 

 


