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Sammendrag 

Bakgrunn og formål 

I klinisk arbeid og i tverrfaglig samarbeid i rehabilitering, er dynamisk kartlegging sentralt og 

det er kjent i fagmiljøet at språket kan være mere eller mindre fremtredende i ulike kontekster. 

Gjennom faglitteratur, praksisperioder i studier og studentstilling på sykehus, har jeg møtt 

mange afasirammede og et tema som går igjen, er at de sosiale rollene man er vant til å ha i 

ulike kontekster er endret. Det å kunne observere afasirammede objektivt i ulike kontekster og 

aktiviteter i hverdagen, ble svært interessant undersøke nærmere. 

Masterprosjektets formål har vært å undersøke hvordan The Language ENviroment Analysis 

(LENA) fungerer som analyse- og observasjonsverktøy for logopeder i tverrfaglig 

samarbeidarbeid, samarbeid med pårørende og den afasirammede selv. Ved å undersøke 

sammenheng mellom kontekster og antall ord hos afasirammede, for å undersøke hva 

påvirker økt talespråk i informantenes hverdag. Kontekst defineres som forholdene i 

omgivelsene, som er relevante for forståelsen eller tolkningen av en ytring, eller for 

produksjonen av ytringen (Lind, 2011, s. 44).  

Problemstilling 

Problemstillingen med underspørsmål lyder som følgende; 

Kan bruk av LENA vise sammenheng mellom kontekst og antall talte ord hos afasirammede? 

- Kan bruk av LENA bidra til konkret målsetting i rehabilitering? 

- Hvordan kan bruk av LENA som observasjons- og analyseverktøy benyttes i dynamisk 

kartlegging? 

- Kan bruk av LENA benyttes i samhandling med pårørende? 

- Kan bruk av LENA være en støtte for afatikerens forståelse av egne styrker og 

vansker? 
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Forskningsdesign og metode 

Dette masterprosjektet var i utgangspunktet planlagt som et pre-post intervensjonsdesign ved 

et forskingsprosjekt ved ISP, men ble endret til et flerkasusdesign med to afasirammede 

informanter og to normalspråklige kontrollpersoner. Metoden i prosjektet er kvantitativ, da 

bruk av LENA i prosjektet vil fremskaffe numeriske og kvantifiserbare data.  Siden LENA 

ikke har vært benyttet i afasirehabilitering tidligere foruten et annet masterprosjekt (Tinbod, 

2018), kan dette masterprosjektet ha et eksplorerende formål, for videre afasiforskning (Gal, 

Gal og Borg, 2007 s.25).  

Resultat 

Bruk av LENA kan bidra til å støtte fagpersoner, pårørendes og afatikerens antagelser om 

både vansker og styrker gjennom en effektiv og lite tidkrevende objektiv kartlegging, av 

språklig aktivitet i ulike kontekster i afasirammedes kommunikasjonsmiljø. Bruk av LENA 

kan sees på som et samarbeid mellom logoped, afatikeren selv og pårørende, som vil være en 

støtte i målsettinger og vurdering av spesifikke tiltak. Bruk av LENA kan dermed bidra til, å 

støtte den afasirammede med å tilpasse seg et liv med afasi.  

Konklusjon 

Bruk av LENA kan vise sammenheng mellom kontekst og antall ord hos afasirammede, 

gjennom å se på aktivitetslogg og antall registrerte ord, i det eksakte tidspunktet som 

konteksten har foregått i. Men et viktig moment er at lydopptakeren ikke skiller voksne 

stemmer fra hverandre, men registrerer antall ord fra voksne i samme søyler, og kan derfor 

ikke vise eksakt hva den som bærer opptakeren eller hva kommunikasjonspartnerne ytrer. Det 

er derfor nødvendig å benytte logg over gjøremål under opptakene, samt bruk av manuell 

transkripsjon, for å kunne fordele antall talte ord til hver enkelt kommunikasjonsdeltaker i 

konteksten.  Opptakeren er enkel å bruke og det stilles lite krav til teknisk forståelse. LENA er 

derfor et verdifullt observasjons- og analyseverktøy som det bør forskes videre på i 

afasirehabilitering. 
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1.0 Innledning 

Masteroppgavens formål er å undersøke hvordan LENA kan benyttes i rehabilitering som i 

klinisk arbeid, tverrfaglig samarbeid, samarbeid med pårørende og med informanten selv for å 

kunne kartlegge objektivt, tilpasse målsettinger, vurdere tiltak utfra en stor mengde data ved 

et mindre tidkrevende arbeid enn ved ordinær standard kartlegging. 

1.1 Bakgrunn for valg av problemstilling 

Masterprosjektet er en del av et større forskningsprosjekt ved ISP som ledes av Melanie 

Kirmess og har tittelen: Kan LENA måle språklig endring hos afasirammede etter intensiv 

rehabilitering med SunCIST? Forskningsprosjektets formål er å undersøke om bruk av LENA 

kan måle språklig endring hos afasirammede etter et intensivt språktreningsopphold ved 

Sunnaas Sykehus, som heter Constraint Induced språkterapi (SunCIST).  Masterprosjektet var 

som nevnt planlagt som et pre-post intervensjonsdesign ved bruk av LENA før og etter 

SunCIST opphold, men ble endret til et flerkasusdesign utfra hvordan LENA kan benyttes i 

afasirehabilitering.  Problemstillingen er fortsatt relevant i forhold til SunCIST, ved å 

undersøke om analysen fra LENA, kan vise sammenheng mellom antall ord som den 

afasirammede ytrer, og i hvilke kontekster den afasirammede befinner seg i. Siden et av flere 

viktig prinsipp i SunCIST, er at treningen skal være tilpasset utfra naturlige og dagligdagse 

situasjoner. 

Kan bruk av LENA gi indikasjoner på hvilke kontekster som kan være gode 

språktreningssituasjoner utenom språktreningen, i forhold til tilpassing og tilrettelegging i den 

videre afasirehabiliteringen, ble et viktig og undrende grunnlag for prosjektets 

problemstilling. Grunnen til dette, er at det pr. nå er utfordrende å kartlegge aktiv deltakelse i 

kommunikasjon hos afasirammede utenfor afasirehabilitering på institusjoner og også utenom 

treningssituasjoner. 

Oppgavens problemstilling med underspørsmål lyder som følgende: 

Kan bruk av LENA vise sammenheng mellom kontekst og antall ord hos afasirammede?  

- Kan bruk av LENA bidra til konkret målsetting i rehabilitering? 

- Hvordan kan bruk av LENA som observasjons- og analyseverktøy benyttes i dynamisk 

kartlegging 
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- Hvordan kan bruk av LENA benyttes i samhandling med pårørende? 

- Kan bruk av LENA være en støtte for afatikerens forståelse av egne styrker og 

vansker? 

 

1.2 Oppgavens inndeling 

Oppgaven er inndelt i fem hoveddeler som er: innledning, teori, metode, presentasjon av funn 

og drøfting av funn, teori og prosess. 

I teoridelen er det gjort rede for relevante begreper og temaer for problemstillingen for å  

forsøke å danne et helhetlig bilde, av logopedisk oppfølging av afasirammede i 

afasirehabilitering. De relevante begrepene og temaene er; språket som system, hjernens 

plastisitet, kontekst, afasi, afasirehabilitering, afasi og samtale, redegjørelse av CIST og 

SunCIST og bruk av LENA som observasjons- og analyseverktøy. 

I metodedelen er det redegjort for bruk av for kvantitativ metode og flerkasus 

forskningsdesign, presentasjon av informanter, etiske hensyn og det er lagt stor vekt på 

prosessen i gjennomføringen av datainnsamlingen. 

I presentasjon og analyse av funn, blir analysen fra LENA presentert hos hver informant og 

det blir presentert to grafiske fremstillinger av resultater fra manuell transkripsjon av 

lydopptakene, hvor informantene hadde høyest antall ord, sidestilt med antall registrerte ord 

fra LENA. 

I drøftingsdelen blir funn, prosess og teori drøftet i henhold til problemstillingen, og kapitelet 

avsluttes og oppsummeres med en konklusjon. 
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2.0 Teori 

I Norge rammes årlig ca. 15000 personer av hjerneslag, og av disse får omtrent en tredjedel 

afasi som følge av skaden (Helsedirektoratet, 2018). I forskning på afasifeltet er det en økt 

kunnskap om hjernens plastisitet, som er hjernens evne til, reorganisering, reaktivering  

kompensering og relæring, og at treningssituasjoner i afasirehabilitering bør tilpasses til 

daglige og kjente situasjoner (Johansson, 2000, s.223). 

Språket vårt er et komplekst fenomen, og hvem vi er som mennesker med hver vår 

personlighet, bakgrunn, erfaring og interesser, gjør at afasirehabilitering, bør tilpasses den 

enkelte afatiker. Her ble nysgjerrig stor på hva bruk av LENA som observasjons- og 

analyseverktøy kan fange opp av informasjon, om hvilke aktiviteter eller kontekster der 

afasirammede har et aktivt talespråk. 

Det er mange elementer innenfor afasirehabilitering som må tas i betraktning i klinisk arbeid, 

som nasjonale retningslinjer, teoretiske tilnærminger og tradisjoner, ulike utfall av afasi og 

ikke minst elementer fra afatikerens liv. Teoridelen er utfra dette inndelt i fem hoveddeler 

som er språk, afasi, afasirehabilitering, CIST og LENA, som redegjøres hver for seg med 

sammenheng som en rød tråd.  

2.1 Språk og tale 

Språket vårt er et mentalt fenomen og en enestående egenskap som tilegner oss kunnskap, 

formulerer det vi tenker, skaper og bygger relasjoner (Lind & Kristoffersen, 2014, s.5). Det å 

kunne forstå og å formulere verbale ytringer, ved hjelp av et talt språk er en evne som skiller  

oss mennesker fra maskiner og dyr. Språket er også et komplekst system og har en dobbel 

eksistensform, ved at det er kognitivt, individuelt og sosialt (Lind & Kristoffersen, 2014, s.11; 

Papathanasiou, Coppens og Davidson, 2017, s 4). Språket er komplekst i den forstand, at det 

er et system av regler for dannelse av ytringer, som er felles for mennesker som snakker det 

samme språket (Lind & Kristoffersen 2014, s.11).  Her spiller også kultur og språkforståelse 

en viktig rolle, da regler for sosial atferd, kan være ulik i ulike samfunn, spesielt for hvordan 

vi oppfatter ytringer og hvordan vi responderer. Så når det oppstår vansker med språket, skjer 

det samtidig noe med de ulike sosiale rollene i ulike kontekster. 
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Tale derimot er en fysisk aktivitet som består av artikulasjon, stemmebruk og taleflyt. 

Artikulasjon er hvor og hvordan språklydene lages i munnen, mens stemmebruk er vibrasjon i 

stemmebånd og pust for å lage lyd (Bjerkan & Kristoffersen, 2011, s. 170,172). Mens taleflyt  

er rytmen eller prosodien i det talte språket, som pauser, gjentagelser og lengde på talte 

ytringer (Linblom, 2008, s.30). Så både språk og tale spiller en viktig rolle sammen i verbal 

språkproduksjon, når vi kommuniserer med andre. 

2.1.1 Kontekst 

Alle kommunikasjonshandlinger og språkbruk foregår i en sammenheng, så språk og 

kommunikasjon, vil derfor alltid være forankret i en kontekst (Lind, 2011, s.44). Kontekst 

defineres som forholdene i omgivelsene, som er relevante for forståelsen eller tolkningen av 

en ytring, eller for produksjonen av ytringen, men konteksten er allikevel ikke et fast 

forankringspunkt, siden språkbruken også er med på å forme konteksten (Lind, 2011, s. 44). 

Forholdene i omgivelsen kan være hvor man er, hvilken tid på dagen man er der, hvem man 

er sammen med, hvor mange er tilstede for eksempel om man deltar i en dialog, er i butikken 

eller er man i et middagsselskap og hvilke temaer det samtales om, så kontekster preger og 

setter rammer for våre sosiale interaksjoner. Det er derfor sentralt at afasirehabilitering 

tilrettelegger for, og støtter kontekster for språklig aktivitet. Er det for eksempel mere 

utfordrende for afatikeren å bidra aktivt i samtale med flere samtalepartnere, kan eventuelt det 

å trene på å ta ordet i en samtale med flere personer, være et spesifikt mål i 

afasirehabiliteringen. Det er nettopp derfor bruken av LENA i undersøkelsen er spennende, i 

forhold til om det kan oppdages hvilke kontekster i informantenes hverdag, som bidrar til økt 

eller mindre språklig aktivitet. 

Språkbruken er som nevnt med å forme konteksten, men hva som eksakt utgjør konteksten til 

en bestemt ytring, er ikke så lett å avgjøre (Lind, 2011, s. 44).  Det er heller ikke alle 

elementene i en ytringssammenheng som er like relevante, og man kan heller ikke alltid vite 

på forhånd hvilke av elementene som er viktigst. Det er i følge Lind (2011, s 44) slik at den 

relevante konteksten utgjøres av elementene, som partene i kommunikasjonssituasjonen, 

velger som bakgrunn for forståelsen av ytringen. 
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2.1.2 Rammer for ulike kontekster 

I studier av språk og språkbruk settes kontekster i kontekstrammer som er språklig kontekst, 

situasjonskontekst og kulturkontekst og vil redegjøres kort for her (Lind, 2011, s.45). 

Språklig kontekst kan utgjøres av noe som er sagt tidligere i en samtale, eller for eksempel et 

tema som er debattert i media, så når man møter en ny ytring i skrift eller tale, vil vår egen 

tolkning alltid farges av den språklige konteksten (Lind, 2011, s. 45). Forståelsen av den nye 

ytringen, forutsettes av at vi har forståelse for de tidligere ytringene, og forståelsen av de 

tidligere ytringene, blir revidert i lyset av den nye ytringen. (Lind, 2011, s. 46). Så meningen 

med en ytring er ikke satt en gang for alle, men en gjenstand for det som kalles en forhandling 

underveis i kommunikasjonen (Lind, 2011, s. 46). Hvordan logopeder tilpasser en språklig 

kontekst, ved å benytte temaer som afatikeren har en forforståelse for, er sentralt for språklig 

aktivitet. Bruk av LENA er også spennende her, i forhold til om det i dette prosjektet, kan 

oppdages spesifikke kontekster i afatikerens hverdag, hvor det er et høyere antall ord, for så å 

trekke ut spesifikke elementer av den eksakte språklige konteksten, til bruk i videre 

språktrening. 

En situasjonskontekst er både spesiell og konkret for hver enkelt kommunikasjonshandling, 

ved at vi som kommunikasjonsdeltakere, møter hverandre men hver våre individuelle 

særtrekk, og ulike forhold imellom oss (Lind, 2011, s. 46). Kommunikasjonen i 

situasjonskonteksten påvirkes av ulike faktorer som, alder, kjønn, status, gruppetilhørighet, 

hvor godt man kjenner hverandre, forpliktelser ovenfor hverandre, ikke minst vår personlighet 

(Lind, 2011, s. 46).  I dagliglivet inngår vi alle i ulike kommunikative konstellasjoner, hvor vi 

har ulike roller som for eksempel; ektefelle, forelder, venn, arbeidstaker, pasient og rollen 

som deltaker endres når situasjonskonteksten endres (Lind, 2011, s. 46).  Eksempler på dette 

er for eksempel bruk barnetilpasset tale ovenfor barnebarna, eller bruker mye humor ovenfor 

vennen, det kan også dreie seg om konkrete oppgaver i kommunikasjonen som kan være en 

diskusjon, eller at man spiller et spill. Noe som er veldig interessant ved bruk av LENA er om 

samtaler med spesifikke personer, bidrar til økt talespråk, og i hvilke situasjonskontekster er 

det mere utfordrende for afatikeren og delta aktivt i.  Tidspunkt, sted og hvem som kan 

overhøre hva vi sier, er også en viktig faktor for situasjonskonteksten, i forhold til hva vi 

velger å snakke om, og hvordan vi snakker om noe (Lind, 2011, s. 47). Møter vi en vi kjenner 

på et venteværelse på et legekontor, hadde vi nok uttrykt oss mere diskre, enn hvis vi møter 

en god venn spontant på sydenferie.  
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De primære mediene våre for språklig kommunikasjon er tale og skrift, og begge byr på 

særtrekk som kan utnyttes kontekstuelt (Lind, 2011, s. 47). I talen benytter vi blant annet 

prosodiske virkemidler som er variert stemmebruk som tonehøyde, stemmekvalitet og tempo, 

som bidrar til at vi kan inneha flere roller i samme kommunikasjonssituasjon, for eksempel 

ved å gjengi noe andre eller oss selv har sagt tidligere (Lind, 2011, s. 47). Ved bruk av skrift 

har man også muligheter til å skape en kontekst, ved hjelp av oppsett, skrifttyper, figurer osv 

og måten de skriftlige ytringene er formulert på, og ikke minst hvilken forforståelse vi har 

ovenfor de skriftlige ytringene er sentralt, for om situasjonskonteksten oppleves som relevant 

for personen med afasi, som er et viktig tankekors i logopedisk arbeid med tekst. Det å være 

pasient, kan for mange være både en ny og en utfordrende rolle å være i, og hvordan de ulike 

kommunikasjonskonstellasjonene kan endres når man får afasi, er viktig informasjon for den 

behandlende logopeden, med tanke på kommunikative tiltak.  

Da både språklig- og situasjonskontekst er unike og konkrete i forhold til hver enkelt 

kommunikasjonssituasjon, er kulturkonteksten av generelle men allikevel kulturspesifikke 

mønstre for kommunikasjonen i konkrete og bestemte situasjoner, med både abstrakte og 

konkrete rammer (Lind, 2011, s. 48).  De generelle og abstrakte rammene, utgjør fellestrekk 

for samhandlingen innenfor samme type kommunikasjonssituasjon i en konkret kultur, ved at 

vi kan kjenne igjen en bestemt type kommunikasjon som utgjør kommunikasjonskonteksten i 

den aktuelle kommunikasjonshandlingen (Lind, 2011, s. 48).  For eksempel hvis skal vi kjøpe 

en billett, vet vi hva som kreves av oss, som at vi vet hvor vi skal, at vi vet hva slags billett vi 

skal ha og at vi må betale for den, og hva vi forventer igjen av konduktøren, og i denne 

konteksten er det som oftest minimalt med utenomsnakk (Lind, 2011, s. 48). Dette er et 

eksempel på en helt konkret situasjon, som stiller krav til kommunikasjon hos en med afasi og 

hvordan LENA objektivt kan analysere språklig aktivitet i ulike kulturkontekster, er  

interessant for videre forskning på afasirehabilitering. 

2.2 Språk og hjernes plastisitet 

2.2.1 Språkets områder i hjernen 

Språket befinner seg i storhjernen som består av to hjernehalvdeler eller hemisfærer, som er 

høyre og venstre hemisfære (Becker, 2009, s.6). Hos de fleste personer foregår språklig 
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bearbeidelse primært i den venstre hjernehalvdelen, som også omtales som språkets 

dominerende hemisfære (Becker, 2009, s. 6).  

2.2.2. Hjernens plastisitet 

Hjernens plastisitet er et sentralt og viktig prinsipp i afasiforskning og i tiltak i 

afasirehabilitering og er derfor relevant i dette prosjektet.  

Hjernens plastisitet er hjernens evner til å danne nye forbindelser, og evner til å tilpasse og 

endre seg, i forhold til erfaring og læring, gjennom ytre miljømessige påvirkninger og 

fysiologiske endringer (Papathanasio, Coppens, Durand og Ansaldo, 2017, s. 64; Becker, 

2009, s. 6). Hjernen oppfattes dermed ikke som et statisk organ som ikke endrer seg 

nevneverdig etter utvikling gjennom barne- og ungdomsperioden, men som dynamisk og som 

er i stadig tilpasning og endring (Becker, 2009, s. 6).  

Nervesystemet og hjernen spesielt, har en unik evne til å kunne endre seg i møte med ytre 

stimuli, men samtidig er hjernen stabil nok, til at ikke alle de ytre innflytelsene har en 

umiddelbar og for stor innvirkning (Becker, 2009, s.7). Læringsprosesser i hjernen omfatter 

endring på mikronivå som nevroner og synapser, og også i nevrologiske nettverk og gener. 

(Kleim & Jones 2008, s.227). Så hver sensorisk input, bevegelse, assosiasjon, belønning, og 

erkjennelse utløser da endringer i hjernen, og plastisitet anses derfor som en integrert og 

obligatorisk del av hjernens funksjon (Papathanasiou, et al., 2017, s. 64). De ovennevnte 

prosessene foreligger i et komplekst samspill, og hvor stor betydning hver av de enkelte 

prosessene har, for gjenvinning av tapt funksjon etter en skade, er foreløpig ukjent (Becker, 

2009, s.7). Gjenvinning av språkforståelse hos afasirammede etter hjerneslag, bør derfor ikke 

anses som kun én prosess, og det er grunn til å anta at en slik bedring, består av endringer i 

flere underliggende kognitive prosesser (Papathanasio, et al., 2017, s. 64). Plastiske endringer 

i hjernen, ser ut til å utløses i størst grad, og på en svært hensiktsmessig måte, gjennom 

intensiv trening, av akkurat den funksjonen som skal gjenvinnes, for å kunne oppnå bedring 

av talespråket hos afasirammede (Becker, 2009, s. 7). 

 

 



6 

 

2.2.3 Tidligere forskning og nåtidens dominerende oppfatning i 

fagfeltet 

Den tidligere og domminerede oppfatningen språkområdene er relevante for prosjektet, da 

oppfatningene ligger til grunn for ulike tradisjoner til tilnærming i afasirehabilitering som 

kartlegging og tiltak, som det vil vises nærmere til i teorien om afasirehabilitering. 

I tidligere forskning på 1800-tallet, ble det definert et fremre språkområde i nedre pannelapp 

som ble gitt navnet Brocas område, og et bakre språkområde i øvre tinning og i nedre isselapp 

som ble gitt navnet Wernickes område (Webb, 2017, s.4,5; Becker, 2009, s.6; Papathanasiou 

& Coppens, 2017, s.20). Ifølge en hyppig anvendt språkprosesseringsmodell, Wernicke-

Geschwind-modellen, er det fremre språkområdet betegnet som Brocas området vesentlig for 

språkproduksjon, mens det bakre språkområdet betegnet som Wernickes området er 

spesialisert på språkforståelse (Webb, 2017, s.5; Becker, 2009, s.6). I nyere forskning om 

språkbearbeidelse, indikeres det at store deler av hjernen er involvert i språkprosesseringen, 

og at det ikke er kun Broca’s og Wernicke’s område som er involvert, og det har vært hyppige 

diskusjoner igjennom historien, om hvor lokaliserte de enkelte hjernefunksjonene er i hjernen 

(Becker, 2009, s.6; Papathanasiou & Coppens, 2017, s.20).   

I de siste 25 årene har hjerneforskning bidratt til kunnskap om hvordan hjernen kan endre den 

strukturelle oppbygningen og funksjoner, og at plastisitet er kontinuerlig og ikke kun 

igangsettes etter skade (Becker, 2009 s.5). I nyere tid har det kommet studier som har 

undersøkt endringer i hjernens språkaktivitet hos afasirammede, og resultater fra studiene 

viser kompleksiteten i prosesser i hjernen som utspiller seg etter en skade (Kirmess, 2011 s. 

3). Nåtidens dominerende oppfatning i fagfeltet, er at visse hjerneområder, er spesialisert for 

enkelte funksjoner, men at det er utstrakte forbindelser mellom de ulike områdene (Becker, 

2009, s.6). Anatomiske studier viser at det er mange forbindelser mellom språkområdene i 

venstre hjernehalvdel, og også mellom de tilsvarende områdene i høyre hemisfære (Becker, 

2009, s.6). Den venstre hjernehalvdelen er den mest aktive under språkprosessering, men 

hjernenettverket innebefatter begge storhjernehalvdelene, og det synes å være individuelle 

forskjeller i hvor lateralisert, altså i hvilken side språkbearbeidelsen er (Becker, 2009, s. 6). 
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2.3 Afasi 

2.3.1 Hva er afasi? 

Det finnes flere definisjoner på afasi, og her vil en kjent og anerkjent definisjon i fagfeltet 

presenteres fra Papathanasiou, Coppens, og Davidson (2017, s. 4).   

"We operationally define aphasia as an acquired selective impairment of language modalities and 

functions resulting from a focal brain lesion in the language-dominant hemisphere that affects the 

person’s communicative and social functioning, quality of life, and quality of life of his or her relatives 

and caregivers”. 

Som beskrevet i definisjonen er afasi en ervervet, selektiv og nedsatt funksjon av språkets 

modaliteter og funksjoner, som følge av et fokalt trauma, som er forårsaket av f.eks: 

blodpropp, skade, infarkt/slag i språkets dominerende hemisfære (Papathanasiou, et al. 2017, 

s. 4).  At afasi er en ervervet språkskade, betyr at den afasirammede har hatt et fullverdig 

talespråk før skaden, som betyr at skaden ikke er medfødt. Det er også flere ulike grader av 

afasi, som påvirker personens kommunikative og sosiale fungering, livskvalitet og 

livskvaliteten til hans eller hennes slektninger og omsorgspersoner (Papathanasiou, et al. 

2017, s. 4). 

Utfra denne definisjonen antydes det at afasi primært kan ses på som en språk- og 

kommunikasjonsvanske, og definisjonen viser til selektive vansker i de ulike 

språkmodalitetene, som er evnen til å snakke, forstå, lese og skrive, som svekkes i ulik grad 

ved afasi (Papathanasiou, et al. 2017. Dette kan ses i sammenheng med at språket er et 

komplekst system som nevnt i avsnitt 2.1, ved at språket består av flere mindre deler, som kan 

kombineres på utallige måter, og hos en afasirammet oppstår det en forstyrrelse i en eller flere 

av disse delene (Papathanasiou, et al. 2017, s. 4). Forstyrrelsen er som nevnt i definisjonen 

forårsaket av en skade i det nevrologiske grunnlaget for språkfunksjonen (Papathanasiou, et 

al. 2017, s. 4). Med andre ord hindres den afasirammede tilgangen til delene av språket som er 

rammet, men har ikke mistet selve språket (Papathanasiou, et al. 2017, s. 4). Afasi rammer 

heller ikke personens intellekt, men det kan oppstå tilleggsvansker som jeg vil komme 

nærmere innpå på slutten av kapittelet. Det finnes også ulike former for afasi. 
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2.3.2 Ulike former for afasi 

For belyse det brede spekteret av afasi som logopeder må forholde seg til, vil det redegjøre litt 

bredt for afasi i dette delkapittelet. Spekteret av afasi er relevant i forhold til prosjektets 

problemstilling, utfra hvordan LENA kan benyttes som analyse- og observasjonsverktøy. 

I afasilitteraturen skilles hovedsakelig mellom flytende og ikke-flytende afasiform.  

Alvorlighetsgraden av afasi varierer i stor grad. Noen afasirammede har kun lette 

ordletingsvansker, mens andre har så store vansker at selv enkle beskjeder og å uttale enkelt 

ord blir utfordrende og ulik grad av lese- og skrivevansker, så fellesnevneren blir at 

kommunikasjonsevnen blir svekket (Helsedirektoratet, 2018).  Dette medfører vansker i 

hverdagen som kan påvirke både livskvalitet og generelt funksjonsnivå.  Potagas, Kassemilis 

og Evdokimidis (2017, s.56-57), Ahlsen (2008, s. 201) og Webb (2017, s.2010) viser til 

Wernicke-Geschwind-modellen, som deler språkets dominerende hemisfære, som er venstre 

hemisfære, inn i ulike funksjonsområder og åtte ulike afasiformer etter hvor i hemisfæren 

skaden har oppstått. Disse afasiformene Wernickes-, Brocas-, konduksjon-, global- og 

anomisk- transkortikal sensorisk afasi og transkortikal motorisk afasi. 

I mange tilfeller vil det være utfordrende å klassifisere afasien som en bestemt afasiform, av 

den grunn av at det er glidende overganger mellom de ulike afasiformene, og at de 

individuelle forskjellene mellom afatikerne er store (Qvenild, Haukland, Haaland-Johansen, 

Knoph og Lind, 2010, s.28). Det kan også være utfordrende å klassifisere afasi som en 

bestemt form, på grunn av kunnskapen om språkbearbeidelse, da det som nevnt indikeres i 

forskningsfeltet at store deler av hjernen er involvert i språkprosesseringen, og at det ikke er 

kun det enkelte område som er involvert (Becker, 2009, s. 6).  Men de ulike afasiformene er 

allikevel viktige knagger å støtte seg til i praksisfeltet, både i forhold til kartlegging og i 

utprøving av evidensbaserte tiltak, som er tilpasset den enkelte afasiform.  

Wernickes afasi også omtalt som impressiv afasi, forekommer i følge modellen, hvis skaden 

har oppstått i Wernickes område (temporal-parientallob) som fører til impressive vansker som 

er: nedsatt auditiv språkforståelse, men flytene tale med hyppig ord og lyd forvekslinger, og 

kan også ha neologismer eller nydannelser av ord, og det er ofte et redusert antall innholdsord 

i ytringene, de vil også ha nedsatt benevnings- og repetisjonsevne (Potagas, et al. 2017, s.56).  

Brocas afasi også omtalt som ekspressiv afasi, forekommer spesielt, hvis det fremre 

språkområdet i hjernen omtalt som Brocas område (nedre frontallob) er rammet (Ahlsen, 
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2008, s.201). Brocas område er spesielt viktig for å kunne planlegge talen, den auditive 

forståelsen er intakt, men evnen til å uttrykke seg er svekket som kan føre til at talen blir 

preget av en telegramstil (Potagas, et al. 2017, s.56). Brocas afasi fører til vansker som ikke-

flytende tale, som bl.a.; korte ytringer, agrammatisme som er nedsatt evne til å danne 

grammatiske korrekte ord eller setninger, nedsatt benevnings- og repetisjonsevne forekommer 

også (Webb, 2017, s. 201).  

Konduksjonsafasi forekommer hvis skaden er lokalisert i fasciculus arcuatus. Personer som er 

rammet av denne afasiformen har flytende tale med ord- og lydforvekslinger, nedsatt 

repetisjons- og benevningsevne, mens den auditive forståelsen er intakt (Potagas, et al. 2017, 

s. 56). Ved denne afasiformen er som oftest afatikeren klar over sine feil, og forsøker å rette 

seg selv og disse forsøkene på selvkorreksjon, kan føre til noe nedsatt taleflyt (Qvenild, et al. 

2010, s.29). 

Anomisk afasi forekommer hvis skaden har oppstått i parietaloben (Gyrus angularis) og 

resulterer i flytende tale, auditiv forståelse er intakt, repetisjonsevne er uberørt men 

benevningsevnen er nedsatt (Potagas, et al. 2017, s. 56). Som nevnt her blir 

hovedutfordringen benevning, som fører til hyppige omskrivninger i spontantalen, da 

afatikeren ikke mestrer å gjenkalle sentrale innholdsord (Qvenild, et al. 2010, s.29). 

Global afasi oppstår hvis skaden har forkommet i store kortikale og subkortikale området 

rundt fissura Sylvii, og resulterer i ikke flytende tale, nedsatt auditiv forståelse, nedsatt 

repetisjonsevne og nedsatt benevningsevne (Ahlsen, 2008, s. 201). Her er det som nevnt store 

utfall innenfor alle språkmodalitetene. 

Transkortikal sensorisk afasi forekommer hvis skaden har oppstått i nedre parientallob og 

resulterer i flytende tale, nedsatt auditiv forståelse, personen vil ha god repetisjonsevne men 

vil ha nedsatt benevningsevne (Ahlsen, 2008, s. 201). 

Transkortikal motorisk afasi oppstår hvis skaden forekommer i øvre frontallob. Denne formen 

for afasi resulterer i ikke flytende tale, den auditive forståelsen er intakt, repetisjonsevne er 

også intakt, men personens benevningsevne er nedsatt (Webb, 2017, s. 212). 

Som det nå er redegjort for, finnes det i faglitteraturen flere former for afasi, og hvordan disse 

formene påvirker språkets modaliteter i ulik grad.  Det er viktig å ta i betraktning at eventuelle 

tilleggsvansker som for eksempel apraksi, dysartri, fatigue eller andre kognitive utfall som for 
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eksempel redusert oppmerksomhets-, planleggings-evne, også er med å påvirke talespråket i 

ulik grad (Riley, Brookshire og Kendall, 2017 s. 195; Webb, 2017, s.207). 

2.3.3 Tilleggsvansker som påvirker talespråket 

Da informantene i prosjektet hadde tilleggsvansker, redegjøres det for tilleggsvansker som 

kan oppstå ved afasi 

Når man blir rammet av hjerneslag, kan det også oppstå talevansker som skyldes svakhet, 

lammelser eller manglede koordinering av muskulaturen som vi benytter når vi snakker, som 

omtales som Dysartri (Lowit & Kent, 2017, s. 527). Med dette menes at det er det fonetiske 

nivået, som er hvor og hvordan språklydene dannes oralt som rammes, og ikke selve 

språkfunksjonen, og dysartri er da en talevanske og ikke en språkvanske (Qvenild, et al., 

2010, s.23). Personer med dysartrisk stemmekvalitet kan ofte ha en litt lavere stemme, og 

noen kan oppleve at det er tyngre å snakke, i forhold til artikulering, og det å bli forstått. 

Apraksi er en annen tilleggsvanske som er redusert evne til å utføre viljestyrte motoriske 

handlinger, til tross for normal koordinasjon og kraft i muskulaturen (Lind, Moen & 

Simonsen, 2007, s.4; Miller & Wambaugh, 2017, s. 493). Dette betyr i praksis at en person 

med apraksi kan for eksempel ha utfordringer med å bruke bestikk, tannbørste eller kle seg på 

rett måte. Her er der også former for apraksi som påvirker talefunksjonen som er taleapraksi 

er vansker med å utføre talebevegelsene hurtig og i rett rekkefølge, som fører til 

lydforvekslinger og vansker med uttale av enkeltlyder (Miller & Wambaugh, 2017, s. 493-

494).  Oralapraksi er også en form for apraksi som resulterer i vansker med viljestyrte 

bevegelser med munnen, men som ikke har med tale eller språk å gjøre, men for eksempel 

vansker med å kunne blåse opp kinnene eller å lage en trutmunn (Miller & Wambaugh, 2017, 

s. 493-494). 

Afasirammede og slagrammede generelt kan også oppleve Fatigue eller utmattelse, som er en 

subjektiv følelse av redusert kapasitet for mental og/eller fysisk aktivitet, og er en tilstand som 

stadig blir mer kjent som en senkomplikasjon etter hjerneslag (Malley, 2017, s.171). Fatigue 

kan også føre til slagrammede nedprioriterer aktiviteter som de tidligere har funnet glede i, for 

eksempel sosialt samvær (lhl.no). Andre kognitive vansker kan også være følger etter 

hjerneslag, som konsentrasjons- og hukommelsesvansker, redusert planleggingsevne og evne 

til å ta initiativ i for eksempel en samtale (Qvenild, et al. 2010, s. 24). 
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2.3.4 Afasi og samtale 

Sosial deltagelse hos afasirammede kan bli begrenset, på grunn av skadeomfang, kompleksitet 

i vanskebildet og personlighet. Her er det store individuelle forskjeller, imellom ulike grader 

av det å være ekstrovert og introvert, men også i hvilke situasjoner eller kontekster man føler 

seg mere bekvem å bidra verbalt i. Er man mere eller mindre verbal i for eksempel en samtale 

om politikk, eller en diskusjon om ulike biltyper. Er man vant til å delta aktivt i samtaler i 

selskaper, eller trives man egentlig bedre i mindre settinger? Dette er viktige erfaringer hos 

den afasirammede, som også er viktig informasjon til behandlende logoped av hensyn til 

samtaletrening.  

Lind (2011, s. 124) definerer samtale som en «muntlig tekst skapt i et her-og-nå fellesskap av 

to eller flere deltakere som veksler på å gi språklige og ikke-språklige bidrag i løpet av 

samtaleturer som er strukturert i sekvenser». Språk er som nevnt et mentalt fenomen som 

styres av mange og komplekse regler. Språklig og kommunikativ deltakelse i samtale, 

forutsetter derfor kunnskap om hvordan språket som system fungerer, og hvordan språket 

brukes i ulike sammenhenger (Kristoffersen, 2011, s.20).  

En viktig oppgave for logopeden er å støtte personen med afasi, til å venne seg til at 

kommunikasjonsferdighetene er endret (Corneliussen, Haaland-Johansen, Knoph, Lind og 

Qvenild, 2006). Det er også viktig at fagpersoner og pårørende rundt den afasirammede får 

støtte og veiledning av logoped, med å tilpasse kommunikasjonen for å møte den 

afasirammede best mulig (Corneliussen et al., 2006). Eksempler på tilpasninger kan være å slå 

av tv ved besøk,  bruk av korte og presise verbale ytringer, tydelig turtaking, bruk av bilder, 

penn og papir, pc eller nettbrett og det viktigste er å finne kommunikasjonsstøtte som 

afasirammede opplever som nyttige, for aktiv deltakelse i kommunikasjonen (Kulø, 2010, s. 

121).  

2.4 Afasirehabilitering 

Statelige- og private sykehus, kommunale og private rehabiliteringsinstitusjoner, er pålagt å 

følge nasjonale faglige retningslinjer for behandling av hjerneslag i rehabilitering 

(Helsedirektoratet, 2018). Siden Sunnas er det største rehabiliteringssykehuset på landsbasis, 

er landsdekkende, og informantene med afasi i prosjektet rekrutteres fra Sunnaas, vil Sunnaas 

vises til som kilde i kapittelet.   
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Prosjektets tittel er hvordan benytte LENA i afasirehabilitering, og det vil redegjøres for hva 

rehabilitering er og ulike innfallsvinkler til tilnærminger i kartlegging og behandling.  

2.4.2 Hva betyr rehabilitering og hvilke rettigheter har personer med 

afasi? 

Rehabilitering beskrives av Helsedirektoratet (2018, 29 april) som  «å gjeninnsette verdighet» 

og defineres som; 

«Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, 

hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for 

å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.» 

Definisjonen er i følge Helsedirektoratet (2018) overordnet og omfatter alle målgrupper i 

samfunnet, uavhengig av alder, diagnose og funksjonsproblemer, og for mange omfatter 

behovet flere vanskeområder samtidig. Formålet med rehabilitering beskrives av 

Helsedirektoratet (2018) at den enkelte bruker og pasient, som har eller står i fare for å få 

begrensninger i sin psykiske, fysiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis en 

mulighet til å kunne oppnå en best mulig mestrings- og funksjonsevne, selvstendighet og 

deltagelse i arbeidsliv, utdanning, sosialt og i samfunnet. Helsedirektoratet (2018) presiserer 

rehabilitering bør foregå «nærmest mulig pasientens og brukerens vante miljø», da trening og 

oppøving av funksjons- og mestringsevne har for mange best effekt når det integreres i 

arenaer i dagliglivet, som har vært en viktig innfallsvinkel til bruk av LENA i prosjektet. 

Målet med afasirehabilitering, er å trene opp pasientens evner og ferdigheter, til å bruke 

prosedyrer for gjennomføring av språk- og talehandlinger (Coppens, Davidson og 

Papathanasiou, 2017, s.7). En viktig faktor som kan påvirke resultater av  afasirehabilitering, 

er hvor tidlig og hvor hyppig den afasirammede får et tilbud om behandling og opplæring 

(Cornelissen, Laine, Tarkiainen, Järvensivu, Martin og Salmelin, 2003, s 444). Rose, Cherney 

og Worrall, (2013) viser til flere studier, som har konkludert med at det ofte skjer ganske rask 

forbedring av kommunikasjonsferdigheter, i løpet av de tre første månedene etter slaget, og at 

spontanbedringen avtar gradvis, men forbedring vil kunne fortsette i flere år hvis pasienten får 

logopedisk behandling i rehabilitering. 

Begrepet Recovery er et sentralt begrep i nasjonal og internasjonal rehabilitering. Det finnes 

ingen direkte oversettelse på norsk, men i følge Helsedirektoratet (2018) kan begrepet 
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oversettes med «å komme seg», og handler om pasientens iboende evner og ressurser til å 

komme seg etter funksjonsnedsettelsen. Recovery beskriver alt den rammede utfører selv, og 

det som oppstår av endringsprosesser, for å håndtere ulike vansker og mestre å leve 

meningsfullt liv (Helsedirektoratet, 2018). Så rehabilitering handler ikke bare om hva 

fagpersoner skal gjøre for pasienten, men hvordan fagpersoner møter pasienten og bidrar til å 

skape trygge kontekster, der pasienten får være hovedaktør med sine evner og resurser. 

Recovery er i følge Helsedirektoratet (2018) ikke en spesiell form for behandling, modell eller 

metode, og kan foregå med eller uten hjelp av fagpersoner. Skulle behandling eller tjeneste- 

yting inngå, handler Recovery om at fagpersonene, må jobbe på en måte, som gjør at de 

fremmer pasientens egen mestring (Helsedirektoratet, 2018). Det er også med tanke på 

Recoverybegrepet at bruk av LENA er interessant å teste ut, for å undersøke om 

afasirammedes aktive deltagelse i sitt eget dagligliv, kan gi indikasjoner på mestring i form av 

økt språklig aktivitet i ulike kontekster, som den afasirammede eller fagpersoner rundt, ikke 

har klart å fange opp i ordinær standard- eller dynamisk kartlegging. 

2.4.2.1 Rettigheter 

Alle mennesker som er rammet av afasi, uansett alder, har rett på rehabilitering og opplæring 

(Qvenild et al. 2010, s.34).   

I Folketrygdloven § 5—10 er det også en bestemmelse om behandling av språk- og 

talevansker på kommunalt nivå.  Opplæringen/behandlingen må også ha et omfang, lengde og 

innhold som gir den afasirammede muligheter til å nå realistiske mål. Helsedirektoratet 

(2018) indikerer at språktrening bør ha et omfang på fem timer i uken, og at tiltak for 

afasirammede også kan gi bedring i en kronisk fase. Hvordan behandling i rehabilitering 

foregår, er det ulike innfallsvinkler til. 

2.4.3 Innfallsvinkler for tilnærming til kartlegging og behandling  

Kartlegging i afasirehabilitering utføres ved bruk av systematisert screening- og 

kartleggingsverktøy av logoped, supplert med observasjoner og kartlegging fra andre 

fagpersoner i tverrfaglig team (Sunnaas.no).  På grunnlag av kartleggingsresultater, grad og 

omfang av vansker utarbeides mål og en plan for tiltak (Maribo & Nilsen, 2018). Hvilke 
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rehabiliterings-tiltak som er best egnet for hver enkelt afasirammet pasient, varierer i like stor 

grad som omfanget av vanskene (Papathanasiou, et al. 2017, s.7).  

Det finnes ulike tradisjoner for tilnærming og som preger afasirehabilitering i ulik grad, og 

det vil kort nevnes tre kjente tradisjoner, som er den psykososiale tradisjonen, den 

nevropsykologiske tradisjonen og den kognitive nevropsykologiske tradisjonen, som også 

ligger til grunn for kartleggingsverktøy i afasirehabilitering. Disse tradisjonene til tilnærming 

kan sees på som konsekvensbaserte og som vanskebaserte. Tidligere praksis hadde et størst 

fokus mot den vanskebaserte, men i de 10-20 siste årene i fagfeltet, har den 

konsekvensbaserte tilnærmingen hatt et større fokus, og en kombinasjon av begge er det som 

forekommer hyppigest (Qvenild et al., 2010).   

Den psykososiale tradisjonen, innebærer logopedens mange implisitte og eksplisitte 

avveininger, som har med afatikerens psykososiale fungering og gjøre, og kan beskrives som 

en konsekvensbasert tilnærming (Qvenild, et al. 2010, s.31).  Når det gjelder målsettinger i 

denne tradisjonen, handler målene om å jobbe for, å kunne tilpasse seg en tilværelse med 

afasi. En anerkjent målsettingsmetode som også benyttes i de andre tradisjonene er Spesific, 

Measurable, Achievable, Realistic, Timely Evaluate, Revise Goals (SMARTER Goals) eller 

SMARTER mål på norsk, (Wilson, 2017). SMARTER mål er i følge Wilson (2017, s.6) en 

felles tverrfaglig målsetting i samråd med hva som er viktig for pasienten, og skal vise 

prioriteringer, evalueringer underveis av progresjon i intervensjonen, gjennom å danne 

gjennomførbare steg i samråd med pasienten i intervensjonen. Wilson, (2017, s.6) påpeker at 

« its important for rehabilitation to focus on the achivement of meaningful and functionally 

relevant goals». Et eksempel på et SMARTER mål kan være, å ta ordet og å fullføre en ytring 

i en måltidsituasjon med støtte fra logoped, og når tiden er moden gjøre det samme men da på 

egenhånd. I forhold til den psykososiale tradisjonen og bruk av LENA i dette prosjektet, er 

det spennende om LENA kan gi en indikasjon på hvilke kontekster der talespråket hos de 

afasirammede er mere aktivt som kan benyttes i målsettinger og videre tiltak. 

Den nevropsykologiske tradisjonen, har et stort fokus på kobling mellom skadested og 

afasiform, som ikke fremheves like sterkt i dag, da forskning i dag indikerer at det ikke er et 

en til en forhold mellom skadested og språklig utfall (Code, 2017 s.32; Becker, 2009, s.6). 

Tradisjonen kan beskrives som en vanskebasert tilnærming (Qvenild, et al. 2010). Som nevnt 

i avsnitt 2.3.2 er koblingene mellom skadested og afasiform velkjente knagger i fagfeltet, 

både i kartlegging og i behandling, og er fortsatt sentrale for forståelsen av mulig 



15 

 

skadeomfang i de ulike språkmodalitetene ved hver enkelt afasiform (Potagas et al. 2017, 

s.56). Norsk grunntest for afasi (NGA) av Reinvang & Engvik (1980) plasseres i denne 

tradisjonen. NGA er bygd på Wernicke- Lichteims modellen og er en test som brukes hyppig i 

fagfeltet, og er et eksempel på koblingen mellom skadested og afasitype som utgangspunkt 

for kartlegging og behandling av afasi. 

Kognitiv nevropsykologisk tradisjon oppstod i følge Qvenild, et al. (2010, s.29) som en 

reaksjon mot den symptomorienterte nevropsykologien. Forklaringer på svikt i 

språkprosessering i denne tradisjonen, relateres til hvilke komponenter som antas å være i en 

språklig prosess, og også til psykolingvistiske variabler som antas å påvirke den språklige 

prosesseringen som ordlengde og ordfrekvens (Murray & Coppens, 2017, s.90). Flere kjente 

kartleggingsverktøy i afasirehabilitering har opphav fra denne tradisjonen, som Verb og 

setningstesten (VOST), Pyramide og palme testen (PyPat) og Psykolingvistisk kartlegging av 

afasirammede (PALPA) som alle benyttes for å kartlegge «the language capabilities of the 

person with aphasia to determine the level of breakdown in the language-prosessing system» 

(Worrall, Sherratt og Papathanasiou, 2017, s. 119).  Tradisjonen forsøker primært å kartlegge 

ut hvor i den språklige prosesseringen svikten er lokalisert, og blir da både en vanske- og en 

konsekvensbasert tilnærming (Worrall, et al. 2017, s. 119). Resultatene fra testene kan ikke 

alene avgjøre hvilke tiltak som er mest effektive, da resultatene kun vil identifisere hvilke av 

de språklige funksjonene, som er reduserte eller intakte (Worrall, et al. 2017, s. 119 ). De 

individuelle forskjellene mellom afatikerne er så store, at det å gruppere afasirammede etter 

språklige utfall, blir lite interessant både i rehabilitering og forskning (Qvenild, et al., 2010, s. 

30). Men kartleggingen kan bidra til å redusere ulike innfallsvinkler, til teoretisk funderte og 

evidensbaserte tiltak i logopedisk behandling, som en del av den tverrfaglige behandlingen 

(Qvenild, et al., 2010, s.30). 

2.4.3 Tverrfaglig rehabilitering 

Rehabilitering er en prosess som sentrerer omkring den enkeltes behov (Maribo & Nilsen, 

2018, s.26). Begrepet prosess menes her som en rekke handlinger i et tverrfaglig samarbeid, 

der de ulike faggruppene i teamet, jobber målrettet mot den enkeltes behov for å forbedre 

funksjonsevnen (Maribo & Nilsen, 2018, s.26). Som logoped og som en del av et tverrfaglig 

team, er det flere aspekter ved skadeomfanget til den afasirammede, som det jobbes sammen 

om, som fysiske, psykiske, nevrologiske utfall samt premorbid funksjon. 



16 

 

Rehabilitering er en tverrfaglig prosess, som beskrives i Internasjonal klassifikasjon av 

funksjon funksjonshemming og helse (ICF) som en rekke innsatser i et team (WHO, 2011; 

Maribo & Nielsen, 2018, s. 25). Dette tverrfaglige teamet består av lege, syke- og 

hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, psykolog og sosionom (sunnaas.no). 

Tverrfaglig rehabilitering ved afasi bør ha som mål og ikke bare bedre afatikerens 

kommunikasjonsevner og andre utfall, men hele livssituasjonen (Sunnaas.no). I ICF kan 

tverrfaglig rehabilitering forstås som en prosess, med siktemål å påvirke personens 

funksjonsnivå på flere områder (WHO, 2011). På bakgrunn av dette er flere overordnede 

rehabiliteringsprinsipper svært sentrale i tverrfaglig rehabilitering, der de to mest sentrale for 

afasirammede er: 

1. Holistisk rehabilitering som er et fokus på personens totale livssituasjon, som innebærer at 

sekundæreffekter av den aktuelle skaden som familieliv, hverdagsmestring, livskvalitet og 

psykisk helse, anses som like viktige i behandlingen, som tiltak rettet mot den primære skaden 

(Sunnaas.no). Et godt terapeutisk miljø er sentralt i holistisk rehabilitering, og legger grunnlag 

for åpne og trygge behandlingsallianser mellom det tverrfaglige teamet og pasienten (Wilson, 

2017, s.1).  

2. Målstyrt rehabilitering er også et sentralt prinsipp, da det alltid er nødvendig at noen 

behandlingstiltak prioriteres fremfor andre, gjennom en tverrfaglig tilnærming, hvor en rekke 

ulike fagpersoner sammen med pasienten, skaper mål for rehabiliteringen utfra «meaningful 

functional aktivity» (Wilson, 2017, s.2). Det er viktig at rehabiliteringen utformes med 

utgangspunkt i tett dialog med pas., eventuelt pårørende for å sette opp mål som pas. ønsker 

selv å trene på og forstår hensikten med (Wilson, 2017, s 3). Ved alvorlig grad av afasi, vil 

dette være svært krevende, og målene for behandlingen må derfor revurderes hyppig og 

justeres i tråd med pas. funksjonsnivå, samt pas. muligheter for å kunne delta i målsettingen 

(Sunnaas.no). 

Det skal være mulighet for ulike typer afasirehabilitering, både individuell og i gruppe, og 

antall opphold i rehabiliteringen skal være tverrfaglig og tilgjengelig i alle faser av 

sykdomsforløpet (Helsedirektoratet, 2018). Bruk av LENA blir spennende å undersøke i 

forhold til sammenheng mellom språklig aktivitetsnivå og ulike kontekster og om resultater 

fra LENA kan være en støtte til valg eller tilpasning av ulike rehabiliteringstilbud. Erfaring 

fra praksisfeltet og evidensbasert forskning, viser at personer med afasi, også kan ha utbytte 

av rehabilitering i kronisk fase, i flere år etter hjerneslaget eller skaden inntraff (Qvenild, et al. 
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2010, s.35). Dette viser at afasirehabilitering kan ha effekt lenge etter at spontan bedring har 

avtatt, dette er en grunn til at afasirehabilitering bør vare over tid.  

2.5 Constraint Induced språkterapi og SunCIST 

2.5.1 CIST 

Constraint induced språkterapi (CIST) er en intensiv språktreningsmetode for afasirammede, 

med et formål om å forbedre talespråkproduksjonen (Kirmess & Becker, 2013, s. 13). 

Constraint-induced innebærer at det gis begrensninger eller føringer i behandlingen for å 

oppnå en effekt, ved å ha hovedfokus på talespråk fremfor for eksempel bruk av 

kommunikasjonshjelpemidler og gester (Kirmess & Becker, 2013, s.13).  På engelsk heter 

CIST Constraint induced language therapy (CILT), men betegnelsen CIST vil benyttes i  

prosjektet.  

CIST bygger prinsippene hyppig gjentagelse (massed practice), støtte (shaping) som går ut på 

at logopeden bistår afatikeren til å oppnå respons ved behov, ved for eksempel bruk av 

imitasjon, kor eller promting, intensitet som går ut på at språktreningen skal ha en høy 

intensitet innenfor en kort tidsperiode, naturlige og dagligdagse situasjoner går ut på at 

treningen skal skape og befinne seg i slike situasjoner (Kirmess, 2007s.15). 

2.5.2 SunCIST 

SunCIST er et intensivt språktreningsopphold for afasirammede og er sammensatt av tittelen 

Sun for Sunnaas og CIST for Constraint induced språkterapi (Kirmess & Becker, 2013, s. 13). 

SunCIST er basert på mengdetrening i gruppe, med gradvis økning i vanskelighetsgrad og 

utvalget av språklige begreper som man trener på, baseres på ord som man har nytte av i 

hverdagen (Kirmess, 2015, s 27). 

SunCIST foregår i grupper med opptil seks deltakere, med en varighet på 15 arbeidsdager, 

hvor behandlingen består av blant annet spill med billedkort med hensikt om å samle par, 

hvor pasientene blir oppfordret til bruke talespråket (Kirmess & Becker, 2013, s. 14). Bildene 

på kortene er av dagligdagse objekter, som for eksempel matvarer, personer, gjenstander og 

dagligdagse aktiviteter (Kirmess & Becker, 2013, s.14). I språktreningen i spillet jobbes det 
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med benevning av enkeltord, og spørsmål formes og blir underveis mer komplekse etter økt 

nivå (Kirmess & Becker, 2013, s.14). 

Billedkortene er inndelt i fire nivåer totalt. På det laveste nivået skilles det mellom 

hovedegenskaper av en kategori, som feks epler og pærer i kategorien frukt og på det høyeste 

nivået skilles det mellom hovedegenskaper, og det er i tillegg tallbegrep, som for eksempel tre 

røde, modne og saftige epler (Kirmess & Maher, 2010). Logopeden som er med i gruppen, vil 

til enhver tid tilpasse vanskegraden for den enkelte deltaker i gruppen (Kirmess & Becker 

2013, s.14).  

I SunCIST er det å finne mestringsnivået til personen med afasi sentralt, men samtidig 

beholde en grad av utfordring. Språktreningen foregår daglig, med intense treningsøkter med 

hyppig repetisjon, i en sosial kontekst med kjente begreper som er nyttige i hverdagssamtaler 

(Kirmess, 2007 s.15). Begrepet Constraint er også sentralt i SunCIST i forhold til at bruk av 

alternative, kompenserende og nonverbale kommunikasjonsmåter som gester, lesing og skrift, 

begrenset under treningsperioden (Kirmess, 2007 s.15). Denne begrensningen begrunnes 

gjennom teori om hjernens plastisitet og behovet for bruksrelatert aktivering av en funksjon 

for bedring og vedlikehold av den, etter et hjerneslag. (Kirmess, 2015, s.26). Mestringen fra 

deltagelse i gruppe, kan også ha en viktig overføringsverdi, til hverdagsmestring og økt 

kommunikasjonsdeltagelse, så eksplorerende funn fra denne studien er derfor interessante for 

videre forskning på bruk av LENA, for å måle effekt av SunCIST. 

2.5.1 Bakgrunn for utvikling av CIST og kritikk av metoden 

Bakgrunnen for CIST er interessant for prosjektet, i forhold til hvordan det tilrettelegges for 

bruk av talespråket, som er interessant da sammenhengen mellom antall ord og kontekst skal 

undersøkes. 

Kunnskap om hjernens plastisitet er et viktig grunnelement i ideen bak CIST (Meinzer, 

Elbert, Djundja,Taub og Rockstroh, 2007, s.311). CIST- metoden stammer også fra en metode 

innen fysio-og ergoterapien, som heter Constraint induced movement therapy (CIMT), som 

har en sentral hensikt, som er at slagrammede skal ta i bruk kroppsdelen med 

funksjonsnedsettelse/parese, for å unngå en varig tilstand av ikke-bruk, av de 

funksjonsnedsatte områdene (Meinzer et al. 2007, s.311). CIMT bygger på fire prinsipper, 
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som er prinsippet om lært ikke-bruk, intensiv trening, shaping og et naturlig treningsmiljø 

(Meinzer, et al., 2007, s. 312).  

Pulvermüller, Neininger, Elbert, Mohr, Rockstroh, Koebbel og Taub (2001) fikk ideen om å 

overføre prinsippene om CIMT fra fysio- og ergoterapi til språkterapi. Kleim & Jones (2008, 

s. 227), påpeker i sin artikkel at lært ikke-bruk kan føre til funksjonstap, og hevder at følgene 

vil være, at man kun bruker den friske delen av kroppen, mens den skadde delen forblir 

nedsatt. Den lærte ikke-bruken kan overstyres ved å skape situasjoner for pasienten, der 

pasienten må ta i bruk den skadde armen, ved at den funksjonsfriske armen plasseres i fatle, 

for å forhindres fra og benyttes og samtidig tvinge frem bruk av den funksjonsnedsatte armen 

(Meinzer et al. 2007, s.312).  

CIMT beskrives som en behavioristisk tilnærming da begrepet tvang benyttes i forhold til 

bruk av den funksjonsnedsatte kroppsdelen (Meinzer et al. 2007, s.312). Difrancesco, 

Pulvermüller og Mohr (2012, s.1317) har modifisert begrepet CILT (CIST på engelsk) til 

Intensive language-action therapy (ILAT), da den største delen av kritikken for bruk av CIST, 

ble rette mot begrepet Constraint ved at begrepet ble koblet til ordet tvang. Noe som ikke 

forekommer i CIST. Difrancesco et al. (2012, s. 1318) viser til at det å unngå bruk av 

nonverbal kommunikasjon og gester er misforstått hvis det kobles til begrepet tvang, men at 

nonverbalt språk det bør minimeres, dersom det erstatter talespråket, men heller benyttes hvis 

det er støtte for pasienten for igangsetting av taleproduksjonen. Forfatterne skriver at et mål 

med navnendringen, var å få fokuset over på intensiteten fremfor begrepet tvang (Difrancesco 

et al. 2012, s. 1318). Selve metoden er fortsatt den samme, men at det er kun begrepet 

Constraint som er endret for å minimere mistolkning.  

Det finnes flere grunner til at språktrening i gruppe har en positiv overføringsverdi til 

kommunikasjon i afasirammedes hverdag. Trening i gruppe er forebyggende mot ensomhet 

og isolasjon, ved at det trenes på sosial deltagelse, de afasirammede gis en mulighet for å dele 

bekymringer, frustrasjon og å kunne dele sin historie i felleskap (Davidson & Worrall, 2017 s. 

320). De afasirammede får en mulighet til å lære av hverandre som også er viktig for 

utvikling av selvbilde om å leve med afasi, og å kunne få være en støtte for andre (Davidson 

& Worrall, 2017 s. 320). Deltakerne i gruppen får både bruke og øve på språklige ferdigheter 

intensivt i en trygg kontekst, som fører til et samhold som bidrar til gledesfyldte aktiviteter 

(Davidson & Worrall, 2017 s. 320). 
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2.6 Language Environment Analysis (LENA) 

2.6.1 Hva er LENA? 

LENA defineres av Ganek & Brophy (2016, s.24) som: “The Language Environment Analysis 

(LENA) is a relatively new recording technology that can be used to investigate typical child 

language acquisition and populations with language disorders”. I denne definisjonen 

beskrives LENA som et opptaksteknologi som er brukt i undersøkelser på språkvansker hos 

barn, og populasjoner med språkvansker. Ganek & Brophy (2016 s.25-26) hevder at “The 

LENA System provides more than 25 different metrics on the natural language environment of 

children, including estimates and percentile scores for adult words spoken to the child, 

conversational turns, and child vocalizations” Som nevnt her i sitatet er det mere enn 25 ulike 

måleenheter i språkmiljøet til den som bærer lydopptakeren, som blir analysert av LENA 

systemet. 

LENA er en relativt ny målemetode som i utgangspunktet er utviklet for å måle 

kommunikasjon mellom barn og deres foreldre. LENA består av en lydopptaker Digital 

Language Processor (DLP) og en analyserende programvare LENA PRO, som kvantifiserer 

antall ord som uttrykkes, fra informanten som har opptakeren på seg, fra andre voksne og 

barn som kommunikasjonsdeltakere, turtaking og bakgrunns lyder som elektronisk lyd, 

stillhet og støy (Ganeck & Brophy, 2016, s. 24).  

Da tittelen på prosjektet er hvordan benytte LENA i afasirehabilitering, er det bruk av LENA 

både som analyseverktøy men også som observasjonsverktøy som skal benyttes ved å 

observere kommunikasjonen til informantene ved å studere analysen fra LENA. Av hensyn til 

oppgavens problemstilling er følgende momenter spesielt interessante å undersøke; hvilke 

tidspunkter har personen med afasi høyest antall ord, hvor er informanten og hva gjør 

informanten, og hvem er informanten sammen med akkurat i det tidspunktet og hva samtales 

det om. Utdrag fra de høyeste søylene i analysen fra LENA vil opptakssekvenser på fem min 

oppløsning, sammenlignes med resultater fra manuell ortografisk transkripsjon fra de samme 

opptakene, for å undersøke hva LENA registrerer av antall ord sammenlignet med manuell 

ortografisk transkripsjon. 
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2.6.2 Digital Language Processor (DLP) 

Lydopptakeren som brukes i LENA-systemet, kalles Digital Language Processor (DLP) og er 

liten, lett og er enkel å benytte (Ford, Baer, Xu, Yapanel og Gray 2008 ;Ganeck & Brody, 

2016, s.24) (se figur 1). DLP`n er utstyrt med to knapper og en liten skjerm. Den øverste 

knappen er en powerknapp med et powersymbol, for å slå den av og på, og den nederste 

knappen er opptaksknappen med teksten Record som starter og stopper opptaket. Det 

lillafargede hullet til venstre for Record-knappen er mikrofonen. Etter at DLP‘n er slått på og 

opptaket er i gang, legges DLP‘n i liten tilpasset lomme med sikkerhetsnåler, og festes på 

brystet utenpå klærne til informanten, slik at talestrømmen treffer mikrofonen best mulig 

(LENA Research Foundation, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 Analyse av lydopptak med LENA Pro 

Det ferdige lydopptaket overføres fra DLP‘n til LENA Pro som er en 

analyserendeprogramvare, som i løpet av ca 2 timer utfører en analyse på 16 timer av 

lydopptakets innhold (Ganeck & Brody 2016, s.24). LENA Pro utfører en kategorisering av 

hvert enkelt lydsegment, utfra de dominerende lydkildene i omgivelsene (Ganeck & Brody 

2016, s.24).  Denne kategoriseringen gir informasjon om hvor mye tid av selve opptaket, som 

Figur 1, Digital Language Processor (DLP) fremvist her i omtrentlig 

størrelse enn i original versjon. Fra «The LENA language environment 

analysis system:  LENA Foundation.  Lastet ned 27.09.18 Hentet fra: 

https://shop.lena.org/collections/accessories/products/len 
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blir preget av bakgrunnsstøy, elektronisk lyd som, musikk, tv etc, fjern og nær tale i 

informantens omgivelser (LENA Research Foundation, 2015; Ford et al., 2008). Resultatet av 

denne analysen blir presentert digitalt som kvantifisert informasjon, som er antall ord en 

person hører i løpet av en dag, antall ytringer personen selv uttrykker og ytringer fra andre 

voksne, antall ytringer fra barn kommunikasjonsmønstre mellom informant og 

samtalepartnere, samt bakgrunnslyder og støy (Ganeck & Brody 2016, s.24). 

Når det gjelder kvantifisering av antall ord (se nederste kolonne på figur 3) som er den mest 

relevante segmentvariablen for dette masterprosjektet, beregner LENA Pro antall talte ord, 

men har ikke en egen funksjonalitet som gjenkjenner talte ord, men består av en algoritme 

som estimerer antall ord som ytres i den eksakte sekvensen (Xu, Yapanel, Gray og Baer, 

2008). Dette interessant i forhold til informantene med afasi, selvom ordtellingen av 

voksenstemmer i LENA Pro er utviklet i forhold til normalspråklige voksne. Det var 

interessant å undersøke om elementer som hyppige pauser, lavere stemmekvalitet (dysartri) 

og hyppig gjentakelse av språklyder (perseverasjon) påvirker ordtellingen hos LENA Pro. 

I analysen av kommunikasjonsmønstre i en samtale, lager LENA Pro et estimat på hvor 

hyppig det registreres en utveksling av et vokaliserings-segment fra informanten, og et 

vokaliseringssegment fra samtalepartner, som også er interessant i dette prosjektet med tanke 

på hvor aktiv informantene med afasi deltar verbalt i ulike kontekster, bidrar de med lenger 

ytringer eller er det kun kortere svarord eller gester (Gilkerson, Coulter og Richards, 2008). 

Dataene fremstilles i ulike visninger eller Views med ulike oppløsninger som man kan klikke 

på, som vises øverst i høyre hjørne på skjermbildet, som er monthly, daily, hourly og 5 minute 

som vist på figur 3 på neste side. Som man også ser på figur 3, er 5 minute markert og viser 

her 5 min sekvensoppløsning av lydopptaket. På venstre side øverst i hjørne, står navnet som 

på dette skjermbildet er L_pilot. Under navnet er det fire bokser under hverandre som viser 

hva de ulike grafene måler. Den øverste er Audio Environment som vist i figur 2 viser fem 

ulike farger, som viser ulike former for lyd og støy i informantens nære og fjerne omgivelser; 

hvit farge viser Silence; stillhet i omgivelsene, rosa farge viser Noise; støy i omgivelsene, gul 

farge viser Tv and electronic sound ; tv-lyd og annen elektronisk lyd, blå farge viser Distant ; 

lyd og i fjerne omgivelser og grønn farge viser Meaningful :lyd i nære omgivelser 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, Eksempel LENA-presentasjon fra Audio Environment fra testopptak 

som viser 5 minute oppløsning. Kilde: Skjermbilde fra LENA Pro software. 
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Her i figur 3 vises det en fullverdig visning av fem min oppløsning På de høyeste søylene i 

nederste kolonne på antall ord fra voksne og følger søylen oppover, kan vi se her hva som 

påvirker antall ord, som nærhet i kommunikasjonen vist i turkis i den øverste kolonnen, vi kan 

se at det er barn tilstede i kommunikasjonen i søylen under, vi kan se antall turtakinger. Ser vi 

lengere mot høyre i øverste kolonne ser vi at gult som indikerer elektronisk lyd dominerer. 

2.6.4 Bakgrunn for utviklingen av LENA 

Grunnleggerne av LENA Terry & Judy Paul, fikk ideen til å utvikle LENA, da de kom over et 

sprik mellom barns språklige prestasjoner. Dette spriket skyldtes forskjeller i ulike 

språkmiljøer som finnes i ulike hjem, som et resultat gjennom en artikkel fra en longitudinell 

studie av Hart & Risley (1995) (LENA Research Foundation, 2015). Denne studien viste 

betydningsfulle forskjeller mellom antall voksenord som ble snakket til barn fra fødsel og 

frem til fylte tre år, og studiens konklusjon var at kvaliteten og mengden av språklig aktivitet i 

hjemmemiljøet, for barn fra 1-3 år, var avgjørende for kvaliteten på barnas språkutvikling 

(LENA Research Foundation, 2015). 

Figur 3, Eksempel fra LENA-presentasjon fra testopptak som viser 5 min oppløsning. Kilde: Skjermbilde fra LENA Pro. 
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Ekteparet Paul innså at ved hjelp av avansert talegjenkjennings teknologi kunne de 

effektivisere datainnsamlingsprosessen, og gi foreldre et verktøy som var lett å bruke, og for å 

kunne kartlegge et barns naturlige språkmiljø på en grundigere måte (LENA Research 

Foundation, 2015). I 2004 startet Ekteparet Paul Infoture Inc. og en pilotversjon av LENA-

systemet ble lansert i februar 2006 (LENA Research Foundation, 2015). 

2.6.5 Begrunnelse for bruk av LENA i prosjektet 

Personer som er rammet av afasi, påvirkes av miljøet og ulike kontekster de befinner seg i. En 

viktig begrunnelse for å benytte LENA i undersøkelsen, er at LENA gir en mulighet til å 

objektivt observere språklig aktivitet i hverdagen over hele dager (Ganek & Brophy, 2016, s. 

26). LENA analyserer maskinelt og raskt kommunikasjonsomfang i informantenes miljø på 2 

timer pr fullverdig opptaksdag på 16 timer (Ganek & Brophy, 2016, s. 27). Hva LENA kan gi 

av informasjon om når de afasirammede har et høyere antall ord i samråd med informantenes 

selvskrevne logg, blir svært interessant, da dette gir en større mulighet til å innhente en stor 

mengde data på kort tid enn kun ved manuell transkribering av kortere lydopptak (Ganek & 

Brophy, 2016, s. 27). 

Da bakgrunnen for utvikling av LENA systemet er rettet mot analyse av barns språkmiljø, vil 

det å studere voksne som målgruppe være mere utfordrende, da LENA ikke identifiserer den 

voksne som bærer DLP‘n fra andre voksne samtalepartnere i samme kontekst (Li, Vikani, 

Harris, Frank, Lin, 2014).  

En studie på eldres menneskers kommunikasjonsmiljø målt med LENA av Li, et al. (2014) 

hevder i sin konklusjon, at det er allikevel et potensiale i å benytte LENA på voksne, da en 

fordel er at man får samlet inn en stor mengde data, som analyseres svært raskt og på kort tid 

og at personer kan observeres objektivt gjennom å studere analysen. En annen studie som 

forsket på bruk av LENA i kommunikasjonsmiljøet til voksne med hørselsvansker, av Klein, 

Wu, Stangl og Bentler (2018), presiserer i sin konklusjon, at mengden av data man kan 

behandle ved bruk av LENA systemet har en stor verdi, i forhold til å benyttes i forskning, 

veiledning, kartlegging og observasjon av voksne personer. 

Det finnes kun en annen masteroppgave fra Tinbod (2018) som har testet ut LENA som 

analyseverktøy på afasirammede og det vil vises til relevante funn fra Tinbod (2018) i 

drøfting av resultater. Tinbods (2018) problemstilling er: I hvilken grad er Language 
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ENvironmental Analysis (LENA) egnet til å måle afasirammedes auditive, hverdagslige 

kommunikasjonsmiljø. I Tinbods (2018) resultater, er det registrert store variasjoner i 

lydmiljøet hos informantene med afasi, som har vist at undersøkelser av større 

informantgrupper er sentralt, for å kunne konkludere med tendenser som kan knyttes til 

afasidiagnosen. Tinbod (2018, s. 69) hevder i sin konklusjon, at det ville vært av stor 

betydning å få innsikt i hvilke deler av det hverdagslige kommunikasjonsmiljøet, som gir 

gode muligheter for språkligrehabilitering for personer med afasi, som det vil være et fokus 

på i dette prosjektet da sammenhengen mellom antall ord og kontekster skal undersøkes.  
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3.0 Metode   

I kapitlet vil det beskrives valg og bruk av metode og forskningsdesign, for å undersøke 

oppgavens problemstilling. Kapittelet deles inn i fem deler som er: kvantitativ metode, 

forskningsdesign, utvalg, gjennomføring og etiske hensyn.  

3.1 Kvantitativ metode 

Vitenskapelig metoder utgjør i følge Grønmo (2016, s. 41) retningslinjer for å sikre at 

vitenskapelig virksomhet er faglig forsvarlig, og at metode er en planmessig framgangsmåte 

for å nå et bestemt mål. Metoden i prosjektet er kvantitativ da bruk av LENA som 

observasjons- og analyseverktøy, fremskaffer numeriske og kvantifiserbare data.  Kvantitative 

metoder beskrives som forskningsmetoder som befatter seg med numeriske data og målinger 

som er kvantifiserbare (Gal, Gal og Borg. 2007, s. 650). Kvantitativ metode har sitt opphav i 

positivistisk forskningstradisjon, der det sentrale var å basere funnene på fakta og sannferdig 

kunnskap, fremfor spekulasjon (Befring, 2015 s.22). Et eksempel på dette, er ved bruk av 

sannsynlighetsteori som er hvor hyppig noe oppstår, og bruk av deskriptiv statistikk for 

analysere av dataen, samt redegjøre for årsakssammenhenger eller hypotesetesting (Field, 

2016, s. 28, 61). Kvantitativ metoder skiller seg derfor tydelig fra kvalitative metoder, som er 

forskningsmetoder der forståelse vektlegges fremfor opptelling (Gal, et al. 2007 s.51, 650). I 

kvalitativ forsking er det vanlig å gå i dybden med færre objekt, samle og tolke ulike typer 

informasjon, som for eksempel tekster, bilder eller intervju, mens i kvantitativ forsking sees 

gjerne mange objekter på samtidig, og man samler informasjon om objektene i tallmatriser, 

som analyseres med ulike statistiske teknikker (Tjora, 2017 s. 24) . 

3.2 Forskningsdesign   

Prosjektet har et flerkasusdesign, da designet er godt tilpasset studier med få informanter 

(Befring 2015 s. 90). Et formål med et kasusdesign, er å utvikle en helhetlig forståelse av den 

enheten som studeres (Grønmo, 2016 s.105). I dette prosjektet, blir bruk av LENA, enheten 

som studeres og forstås. Bruk av LENA i prosjektet, betraktes da som unik og vitenskapelig 

interessant i seg selv (Grønmo, 2016 s.105). Et annet formål med kasusdesign er å utvikle 

teorier, begreper eller hypoteser, men slike studiene baserer seg ofte på en teoretisk 

generalisering til en større populasjon enn i dette prosjektet (Grønmo, 2016 s.105). Viser seg 
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å være et nyttig verktøy, for å kunne måle og observere når en afasirammet har et mere aktivt 

talespråk i analysen av opptakene, vil dataen være eksplorerende og viktig for videre 

forskning. Siden LENA ikke er benyttet tidligere for å måle dette, er det usikkert hva man 

finner, og studien kan derfor ha et eksplorerende formål, og blir en pilotstudie for videre 

afasiforskning (Gal et al. 2007 s.25).  Dataen fra prosjektet, kan dermed gi muligheter for å 

bedre oppfølgingen av personer med afasi, ved at forskning på hva som har en effekt i et 

språkmiljø, kan videreutvikles i videre afasirehabilitering og afasiforskning. 

Masterprosjektet har et mål om en deskriptiv slutning på hvordan LENA fungerer. Dette 

gjøres ved å undersøke om det er en sammenheng mellom kontekst og antall talte ord hos 

afasirammede, ved å sammenligne analysen fra LENA med resultater fra manuell 

transkripsjon. Det vil transkriberes to utdrag på fem min sekvenser av lydopptaket pr. 

informant, fra tidspunkter der LENA viser flest antall talte ord fra voksne.  

3.2.1Deskriptiv statistikk 

Som nevnt har prosjektet et mål om en deskriptiv slutning, og deskriptiv statistikk er en 

metode for kvantitativ analyse, som benyttes for å beskrive et datamaterialet (Grømno, 2016 

s. 289).  Field (2016) beskriver statistikk som et verktøy for å håndtere usikkerhet, da det er 

usikkerhet i all data. Usikkerheten går ut på hvor presise er dataene faktisk er, og hvor mye 

kan de endres hvis observasjonen gjentas, og måles det faktisk det som ønskes å få 

informasjon om, og hvor relevant er målingen for problemstillingen, som både er en viktig 

refleksjon underveis og i drøfting av ferdige resultat (Field, 2016). 

Bruken av LENA vil som nevnt fremskaffe kvantitative data. Dataene fra hver enkelt 

informant, vil bli analysert hver for seg, for å undersøke når informantene har et mere eller 

mindre aktivt talespråk basert på antall ord pr. time i en gitt kontekst. Videre vil resultatene 

fra antall talte ord fra voksne fra 5min sekvenser fra analysen fra LENA Pro, sammenlignes 

med manuell transkripsjonen av samme opptak. Resultatene vil fremvises visuelt, via grafisk 

fremstilling som deskriptiv statistikk, og analyseres for så å drøftes. 

3.2.2 Variabler 

Variabler representerer egenskaper som ikke er konstante og kan ha forskjellige verdier i 

forskjellige situasjoner, hos forskjellige observasjonsenheter (Field, 2016, s. 8). Variabler 
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skilles mellom kategoriske variabler som er kvalitative og kontinuerlige variabler som er 

kvantitative. Nominelle og ordinale variabler som er kategoriske variabler, har en ting felles 

som er at de ikke er numeriske, som betyr at de ikke kan kvantifiseres (Field, 2016, s.8). 

Egenskapene til kategoriske variabler, er at verdiene bare kan være like eller ulike, ikke større 

eller mindre enn andre verdier innen samme variabel (Field, 2016, s.8). Mens intervall og 

ratio variabler er kontinuerlige og er numeriske og kan kvantifiseres (Field, 2016, s.8). 

I dette prosjektet benyttes kategoriske variabler som kjønn, språkfunksjon, alder og 

utdanningsnivå i inklusjon- og i eksklusjonskriterier mellom informanter med afasi og i 

kontrollgruppen uten afasi, som det vil vises nærmere til i utvalget. Dersom de enkelte 

gruppene eller verdiene i dette tilfellet er kjønn, som ikke har noen naturlig rekkefølge eller 

rangering og kategoriseres, er variabelen nominell (Field, 2016, s.11). En kan ikke si at 

kvinner er bedre enn menn, eller omvendt da kjønn, som innen befolkningen bare kan ha to 

verdier. Variabelen kjønn blir da kodet og får en verdi som er: Kvinner=1 Menn=2. 

I den grafiske fremstillingen benyttes kun kjønn og språkfunksjon (afasi/normalspråklig), for 

anonymiseringens skyld, da det er få informanter i prosjektet. Men variabelen språkfunksjon 

vil stå ved siden av informantens identifikasjonskode i rekkefølgeoversikt i presentasjonen av 

funn. 

3.3. Utvalg 

Utvalget består av to informanter med afasi og to normalspråklige informanter i 

kontrollgruppe. 

Det er to menn, en med og en uten afasi og de er ved samme alder over 50 år, de har høyere 

utdanning på bachelorgrad nivå, de er begge bosatt i region sørøst og de var ikke sammen 

med barn under opptaksdagene. 

De to andre er kvinner en med og en uten afasi, de er ved samme alder under 50 år, de har 

begge høyere utdanning ved mastergradsnivå, de er begge bosatt i region sør øst og de var 

begge sammen med barn under opptaksdagene.  
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3.3.1 Informanter med afasi 

Formålet med det først tiltenkte forskningsdesignet var som nevnt i innledningen, å undersøke 

effekt av SunCIST ved bruk av LENA. Av den grunn er utvalget av informanter med afasi i 

prosjektet, begrenset til personer over 18 år som har afasi, og har fått innvilget SunCIST 

opphold på Sunnaas. Utvalget blir dermed et strategisk utvalg, og ikke et sannsynlighets 

utvalg, da utvelgelsen ikke bygger på tilfeldighetsprisippet (Grønmo, 2016, s. 103). For å 

kunne delta på SunCIST må personen ha afasi, og enten bli henvist fra sin fastlege, eller bli 

vurdert som aktuell for deltagelse, allerede under primærrehabilitering ved Sunnaas eller 

andre rehabiliteringsinstitusjoner (Sunnaas.no,). Alle deltakerne gjennomgår en språklig 

kartlegging før og etter oppholdet med logoped på Sunnaas (Kirmess, 2007, s. 14). Dersom 

det er uklart om personen med afasi vil kunne nyttiggjøre seg av intensiv språktrening i 

gruppe, vil det eventuelt gjennomføres en poliklinisk undersøkelse (Sunnaas.no). 

Språktreningen er ikke egnet, om personen har progressive tilstander som demens, eller andre 

tilstander med funksjonssvikt i sentralnervesystemet (Sunnaas.no). 

I den kliniske undersøkelsen før gruppetreningen igangsettes, blir deltakerne kartlagt med et 

eget testbatteri som heter SunCIST Baseline-line (se vedlegg nr 8), deltakerne blir også 

posttestet med batteriet etter på slutten av oppholdet (Kirmess, 2007 s.14). Dette batteriet 

inkluderer: kartleggingsskjema CIST-baseline, 3 deltester fra Norsk grunntest for afasi 

(NGA), beskrivelse av en tegneserie Fugleskremsel, deltest 54 bildebenevning - frekvens av 

Psycholingvistic assessment of language processing in aphasia (PALPA), forkortet utdrag av 

deltest verbbenevning fra Verb og setningstesten (VOST), deltester orddefinisjon og 

ordmobilisering basert på Haukeland afasi screening test (HAST), Undersøkelse av 

livskvalitet for afasirammede (SALK-39) og evalueringsskjema (Kirmess, 2007, s. 14,15). 

3.3.2 Inklusjonskriterier for deltakelse på SunCIST og deltakelse i 

pilotprosjektet 

Aktuelle informanter med afasi i prosjektet, følger samme inklusjonskriterier som generelt 

gjelder for deltagere på SunCIST programmet på Sunnaas. Deltakere i SunCIST programmet 

oppfyller følgende krav (Sunnas.no): 

- De er godt motivert 

- Noe språkproduksjon, dvs. kunne gjenta og kunne produsere enkeltord 
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- Auditiv forståelse for å kunne delta i en slik gruppe. Forståelse for hva SunCIST 

programmet går ut på, og hva som er formålet, som også har vært et svært viktig kriterie for å 

kunne delta i studien. 

Et inklusjonskriterie som kun gjelder for informanter som skulle delta på studien, var at de 

måtte være bosatt i region sør-øst, som var satt i forhold til å levere ut og hente inn 

lydopptakeren. 

3.3.3 Inklusjon og eksklusjonskriterier for deltagelse for 

kontrollgruppe. 

Da jeg skulle finne informanter til kontrollgruppen satte jeg opp inklusjonskriterier som 

kjønn, alder, utdanningsnivå, at de bodde sammen med noen under opptaksdagene og at de 

bodde innen region sørøst. Det ble valgt ut to personer som er perifere kjente via min 

arbeidsplass som så ut til å være en god match utfra de gitte kriteriene, og de ble direkte 

kontaktet av meg uten noen mellomledd. Dette betyr at dette utvalget av informanter også er 

et strategisk utvalg, og ikke et sannsynlighetsutvalg av informanter, da utvelgelsen ikke 

bygger på tilfeldighetsprisippet (Grønmo, 2016 s. 103).  

To og to av informantene, altså en person med afasi og en uten afasi hadde flere viktige og 

tilnærmet like kriterier, som kjønn, alder, utdanningsnivå, sivilstatus og at de hadde 

bostedsadresse innen region sørøst. Det var kun en av informantene som hadde barn i huset, 

men informanten som det skulle kontrolleres med, var sammen med barn under begge 

opptaksdagene. 

3.3 Gjennomføring av datainnsamlingen 

Den tidligere prosjektplanen var som nevnt å undersøke effekt av SunCIST. 

Informasjonsskriv og samtykkeskjemaer skulle da sendes fra Sunnaas samtidig som 

innkallelse til SunCISTopphold. Dette lot seg ikke gjøre da godkjennelsen fra REK kom kort 

tid før SunCIST oppholdet skulle starte og infoskrivene ble da ettersendt og skrivene nådde 

frem da oppholdet hadde startet. Dette resulterte i at pretest ikke lot seg gjøre. Planen ble da 

endret til observasjonsdager under SunCISToppholdet, og det ble holdt et fremlegg for 

SunCIST deltakerne, for å forsøke å rekruttere informanter til prosjektet.  
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3.4.1 Fremlegg av informasjon om prosjektet til SunCISTdeltakerne 

Observasjonsdagene på Sunnaas var svært nyttige, både for å lære mer om praktisk utførelse 

av SunCIST, og at jeg ble en kjent ansikt for deltakerne med tanke på rekrutering. Det at jeg 

ble et kjent ansikt var viktig å reflektere litt rundt, da jeg måtte påse at ikke deltakerne skulle 

tro at deltakelsen på mitt prosjekt skulle inngå i SunCIST deltakelsen. 

Valg av tidspunkt for fremlegg ble utfordrende, da deltakerne hadde svært intensive dager. 

Det var derfor viktig å finne et tidspunkt hvor de ikke var for slitne. Deltakerne var også 

fordelt på to grupper, så det var viktig å finne et tidspunkt for å få samlet de, og forsøke å 

unngå å benytte tid av språktreningen. I felleskap med logopedene ble det enighet om at det 

beste tidspunktet var å samle deltakerne rett før de skulle spise lunsj, som også var et 

utfordrende tidspunkt da deltakerne både var slitne og sultne. 

Fremlegget ble holdt kun for deltakerne, for å oppnå et mest mulig frivillig samtykke, som 

betyr at hvis deltakerne skulle samtykke, skulle samtykket gis uten opplevelse av ytre press 

fra andre fagpersoner (Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og 

humaniora, 2016). 

Det var på forhånd kopiert opp bilder av LENA DLP og Views og det ble kortfattet forklart 

om hvordan LENA skulle brukes, og hvorfor prosjektet er viktig for videre forskning. 

Resultatet ble at kun to av åtte takket ja til å delta i undersøkelsen, en takket nei, to bodde for 

langt unna region sørøst, de tre siste hadde utfordringer med auditiv prosessering og ble 

derfor ikke inkludert, da det var usikkert om de fikk med seg nok informasjon, til å forstå hva 

de skulle samtykke til. Som er avgjørende for at samtykket skal være informert, som betyr at 

informasjonen som deltakerne har fått er tilstrekkelig, og at samtykket er uttrykkelig, som 

betyr at deltakerne klart og tydelig kan uttrykke, at de har forstått at hva deltakelsen i studien 

innebærer, og at de kan avbryte deltakelsen, når de måtte ønske (Den nasjonale 

forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora, 2016). Hvis deltakerne med 

auditive utfordringer skulle deltatt, hadde det i henhold til etiske hensyn, vært best om 

pårørende hadde vært til stede og at de hadde samtykket i felleskap, og ved et tidspunkt hvor 

de ville vært mere opplagte. 
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3.4.2 Informasjon til pårørende og gjennomførelse av opptak 

Da pårørende ikke var tilstede på fremlegget på Sunnaas, ble det avgjort sette av ekstra tid til 

informasjon til pårørende både på tlf og ved hjemmebesøk og informasjonsskriv og 

samtykkeskjemaer ble sendt til husstanden. Informasjonen var viktig i henhold til 

konfidensiell behandling av dataen, og hvilke deler av opptaket som skulle transkriberes. Det 

var også viktig å gi tydelig informasjon om bruk av logg, 

Alle fire av informantene hadde to opptaksdager hver, og pluss et testopptak så det endte opp 

med ni opptak til sammen. Det var også ønskelig for prosjektet at opptakssituasjonene med 

LENA, skulle være mest mulig for lik for informantene. Det var ikke mulig i denne omgang å 

få til opptak på eksakt samme dager, men i forhold til språklige aktiviteter, klarte vi å tilpasse 

en del løpet av begge opptaksdagene. Ved at alle informantene deltok i sosiale situasjoner, 

som en til en samtaler i språklige kontekster, og situasjonskontekster med en eller flere 

personer rundt seg, kulturelle kontekster ved for eksempel  tur i butikken. Det ble derfor 

viktig å snakke med informantene på forhånd, og heller levere ut LENA utfra 

aktivitetsinnhold gjennom opptaksdagene, enn at opptakene skulle utføres på eksakt like 

dager, for å kunne transkribere lydopptak innenfor nogenlunde like kontekstrammer. 

Opptakene som ble valgt ut til transkripsjon var utfra de sekvensene med høyest antall ord 

under begge opptaksdagene. 

3.4.3 Bruk av ortografisk transkripsjon 

Bruk av ortografisk transkripsjon ble sentralt i prosjektet, da LENA ikke skiller mellom antall 

ord fra voksne stemmer, og siden det er lite kunnskap i fagfeltet om hvordan LENA 

registrerer ulike språklige utfall fra afasirammede.  

Da to av informantene har afasi med ulike språklig utfall, og informantene i kontrollgruppen 

har en østlandsdialekt preget av hyppige sammentrekninger, var det viktig å ha noen normer 

og støtte seg til, for å ha lik føring for transkripsjon på alle lydopptakene. Jeg har under 

forberedelse og utførelse av transkripsjon, støttet meg til en transkripsjonsveileder for NOTA 

Oslo som er utarbeidet i et samarbeid ved NoTa prosjektet ved UiO (2007). Ortografisk 

transkripsjon skal ifølge UiO (2007) gjengi informantens talte ord så presist det lar seg gjøre, 

og forklares her som et kompromiss mellom skriftmålets normer og gjengivelse av talte ord. 
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Den ene informanten med afasi (L2) har også taleapraksi som fører til både perseverasjon 

(hyppige repetisjoner) og avbrutte ord som for eksempel ka- ka- kanskje og kunne også dra ut 

lyder som for eksempel åååå jaaaa.  I følge UiO (2007) skal de delene av ordet som er uttalt 

av de avbrutte ordene, gjengis ortografisk og markeres med en bindestrek (-), som markeres 

uten mellomrom rett etter siste bokstav, for eksempel han ka-. Det at informanten drar ut 

vokalene, skal i følge UiO (2007) ikke markeres. Informanten brukte et annet morsmål i et av 

opptakene, som også gjorde det utfordrende å transkribere nøyaktig.  

Den andre informanten med afasi (L4) hadde en dysartrisk stemmekvalitet, og spontantalen 

var preget av korte ytringer og hyppige pauser fylt med lyd som nøling, bekreftende lyd som 

m-m, kremting grunnet ordleting som også ble benyttet som meningsskapende gester. I følge 

UiO (2007) skal pauser som er fylt med lyd markeres når de skaper mening i samtalen, ellers 

markeres de ikke, heller ikke nøling inne i ord som for eksempel skøyte-ba-bane. 

Alle informantene hadde ikke-språklige lyder som latter, hosting og lignende som en eller 

flere deler en ytringer. I følge UiO (2007) skal ikke språklig lyder, kun registreres i 

transkripsjonen når de er meningsskapende. Dette kan for eksempel være et host som 

markerer uenighet, men et ukontrollert host skal ikke være med (UiO, 2007). 

Informant L4 samt begge informantene i kontrollgruppen har også en østlandsdialekt med 

hyppige sammentrekninger av ord, og sammentrekninger av følge av dialekt skal ikke 

markeres, men normaliseres i følge UiO (2007). To av informantene med samme dialekt, 

benyttet også hyppig den gamle tellemåten for eksempel nittentoogførr, og i følge UiO (2007) 

skal årstall med gammel tellemåte skrives i ett ord som det står skrevet i eksemplet. 

Informant L3 i kontrollgruppen snakket til tider med hviskestemme da dette var nødvendig i 

den gitte konteksten i opptakssekvensen, og hvordan LENA ville registrere antall ord i dette 

lydopptaket ble spennende i forhold til transkripsjonen. Som nevnt innledningsvis i 

delkapittelet er det talte ord som skal registreres og det kommer heller ikke frem i veilederen 

at lavere stemmebruk ved talte ord ikke skal registreres, men hvis det ikke er hørbart 

registreres det som støy eller ikke hørbare ord (UiO, 2007).  

Her er det flere elementer som ulike språklige utfall hos informantene med afasi, 

sammentrekninger av ord både hos informant med og uten afasi, samt transkripsjon av et 

annet morsmål enn norsk, som vil påvirke studiens reliabilitet og validitet. 
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3.4.4. Reliabilitet 

Statistikk er som nevnt et verktøy for å håndtere usikkerhet, og en viktig usikkerhet både 

forskning generelt og i statistikk er Reliabilitet, som defineres som grad av samsvar, mellom 

ulike innsamlinger av data om det samme fenomen, og som er basert på samme 

undersøkelsesopplegg (Grønmo, 2016 s. 242). Man kan skille mellom ulike typer av 

reliabilitet, men et kjent skille i fagfelt er mellom to typer som er stabilitet og ekvivalens. 

Stabilitet er graden av samsvar mellom data, som er innsamlet ved bruk av samme 

undersøkelsesopplegg på ulike tidspunkt, og ekvivalens er samsvar mellom innbyrdes 

uavhengige datainnsamlinger på samme tidspunkt (Grønmo, 2016 s. 242). Reliabiliteten anses 

å ha høy stabilitet hvis det er stort samsvar mellom datainnsamlingen på de ulike tidspunktene 

(Grønmo, 2016 s. 242). Vi kan si at det er høy ekvivalens, hvis det er stort samsvar mellom 

data som er samlet inn med samme undersøkelsesopplegg, men av ulike personer som da 

indikerer at datamaterialet ikke er påvirket av hvem som benytter undersøkelsesopplegget 

(Grønmo, 2016 s. 242). I forhold til bruk av manuell transkripsjon i studien oppstår det her 

utfordringer i forhold til både stabilitet og ekvivalens, ved at et annet morsmål har blitt 

transkribert. I tillegg språklige utfall hos informantene med afasi, som blant annet 

lydforvekslinger, perseverasjoner, som gjør det utfordrende i forhold til hva som skal 

registreres som talte ord og ikke av LENA Pro. Det er ikke ennå utført en reliabilitetskontroll 

av transkripsjonene, ved at transkripsjonene gjentas (Befring, 2015, s.56). Men alle 

transkripsjonene har blitt utført x 2 av samme person alene og det ble ikke gitt tilgang til 

antall registrerte ord fra LENA Pro, før alle transkripsjonene var utført.  

3.4.5 Validitet 

Validitet beskrives som datamaterialets gyldighet, i henhold til problemstillingen og det man 

har til hensikt å undersøke (Grønmo, 2016 s. 251). Det er da tolkningen av dataene som 

valideres, og i hvilken grad det kan trekkes gyldige slutninger ut fra resultatene av en 

undersøkelse, og ikke selve testene eller målemetodene som ble benyttet (Grønmo, 2016 

s.251). Da det er tolkningen av dataene som skal valideres, og ikke selve målemetodene eller 

testene. Blir bruk av den ortografiske transkripsjonen og bruk av informantenes logg, for å 

undersøke sammenheng mellom antall ord og kontekst, viktig å reflektere rundt i forhold til 

validitetsspørsmålet. I dette masterprosjektet har et mål vært å undersøke i hvilke kontekster 
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informantene har et høyere antall talte ord. Ved å undersøke hvordan analysen fra LENA Pro 

sammenfaller med den ortografiske transkripsjonen av samme opptakssekvenser.  

Da utvalget er på kun fire informanter kan ikke utvalget generaliseres til en større populasjon. 

Informantene med afasi kan ikke inkluderes i en homogen gruppe, da det var stor forskjell i 

alder og at de var av ulike kjønn og hadde ulike språklige utfall (Lund, 2000). Dette medfører 

utfordringer i forhold til trusler av validitet, i henhold til det anerkjente og hyppige anvendte 

validitessystemet fra Cook & Campell (Lund 2000).  

Dette validitetsystemet systemet deler validitet inn i fire typer som er: statistisk- indre-, 

begreps- og ytre validitet.  Den største truslen til validitet i dette masterprosjektet er at 

utvalget av informanter lite og at det derfor ikke kan generaliseres. I dette prosjektet er 

begrepsvalididet den mest sentrale validitetstypen, og det vil kort redegjøre for de ulike 

validitetstypene samtidig som det vises til relevans i prosjektet. 

Statistisk validitet betyr at det kan trekkes en holdbar slutning om at sammenhengen er 

statistisk signifikant, skulle det motsatte forekomme som er statistisk invaliditet, betyr dette at 

sammenhengen kan skyldes samplingsfeil (Lund, 2002, s.106). Da det er kjent at LENA ikke 

skiller mellom voksne stemmer, og at det kun er benyttet tilsammen ti min opptak fra hver 

informant, sier ikke dette nok om helheten i opptaksdagene. Fører dette til utfordringer med å 

oppnå treffsikre konklusjoner om årsaksforhold, i forhold til sammenheng mellom antall ord 

og kontekst. Dette fører til at oppnåelse av sterk statistisk signifikans ikke lar seg gjøre i 

denne oppgaven (Lund, 2002, s. 113). 

Indre validitet går ut på om sammenhengen mellom variablene kan fortolkes kausalt, som 

betyr at sammenhengen mellom variablene er årsaksbestemt, og hvordan variablene er 

operasjonalisert som vil si å klargjøre hvordan målingen av en variabel skal gjennomføres i 

form av en indikator (Lund, 2002 s. 106).  Dette betyr at indre validitet handler om relasjonen 

mellom variabler i undersøkelsen. For å kunne si noe om indre validitet må det kunne sies noe 

om i hvilken grad metoden eller opplegget, har hatt en medvirkende årsak til en eventuell 

påvirkning av resultatene. Det at jeg ble et kjent ansikt for informantene med afasi under 

observasjonsdagene på Sunnaas, og at informantene i kontrollgruppen var perifere kjente via 

jobb, kan ha hatt en påvirkning på at informantene samtykket til deltakelse. Informasjonen 

som ble gitt i forkant om kontekst, studien som helhet og rammene for utfyllelse av logg, kan 

mulig ha påvirket valg av aktiviteter under opptaksdagene.  
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Ytre validitet betyr at resultatene fra en studie av et begrenset omfang informanter kan 

generaliseres, og regnes for å gjelde en større mengde av innsamlet data enn ved dette 

prosjektet (Lund, 2000).  

Begrepsvaliditet går ut på om de operasjonaliserte variablene, måler de relevante begrepene i 

undersøkelsen og omfatter også en generalisering av begreper på årsak- og på effektsiden 

(Lund, 2002 s.106, 125). Generalisering betyr å avklare om analyseresultater basert på data 

fra et utvalg, er gyldige for den større populasjonen som utvalget ble trukket utfra. (Lund, 

2002 s.106, 125). En trussel mot begrepsvaliditet i denne studien, er at et av lydopptakene er 

kortere den ene dagen enn hva det anbefales fra LENA Research Foundation (2015) som er 

over 12 timer sammenhengende opptakstid pr. dag. Begrepsvaliditet handler i følge Lund 

(2002, s.120) om grad av samsvar mellom definert begrep og den gjennomførte målingen, og 

viser også til tilfeldige- og systematiske målingsfeil som trusler mot begrepsvaliditeten. 

Tilfeldige og systematiske målingsfeil i denne undersøkelsen, kan være at ytringer fra 

informantene under transkriberingen har blitt registrert galt, spesielt i opptaket med et annet 

morsmål. 

3.5 Etiske hensyn som må ivaretas i prosjektet 

Prosjektet er godkjent av REK (se vedlegg 1). Prosjektet er samtykkebasert og det er 

innhentet samtykke fra informanter og pårørende i husstanden (se vedlegg 2, 3). Besøkende 

fikk tilgang til informasjon om prosjektet via egne informasjonsskriv (se vedlegg nr 4) og 

måtte selv avgjøre om de ønsket å delta på prosjektet eller ikke. 

Deltakelsen i prosjektet er frivillig, og det ble informert under fremlegget på Sunnaas om at 

informantene kan avbryte datainnsamlingen når som helst, og trekke seg fra prosjektet hvis 

ønskelig. Deltakelse ville som nevnt ikke påvirke SunCIST oppholdet, det vil si at den 

kliniske behandlingen i SunCIST- programmet foregikk som vanlig, uavhengig av deltakelse 

på prosjektet. 

Til de som samtykket og skrev under på samtykkeskjema på Sunnaas, ble også pårørende 

kontaktet på tlf for å avtale tidspunkt for hjemmebesøk, og det ble samtidig sendt infoskriv til 

husstandene. Det samme ble utført i kontrollgruppen. 
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3.5.1 Ny gjennomgang av infoskriv og samtykkeskjemaer 

Som nevnt ble infoskrivene og samtykkeskjemaer i første omgang sendt litt sent ut, da vi fikk 

godkjenning fra REK kort tid før SunCIST skulle starte, som resulterte i at infoskrivene ble 

mottatt etter at oppholde hadde startet. Men en pårørende tok kontakt, og viste interesse for å 

delta, som da dessverre ikke var mulig. I samtalen ble det påpekt at infoskrivene var svært 

innholdsrike og opplevdes omfattende å lese, med den afasivennlige forespørselen var de godt 

fornøyd med (se vedlegg nr 5) Dette var viktig informasjon, og førte til ny gjennomgang av 

alle infoskrivene, ikke for å endre innhold men å undersøke om noe av informasjonen kunne 

være tungvint formulert. Gjennomgangen ble utført med assistanse av fire bekjente personer 

med afasi, og deres pårørende som gav en tilbakemelding på innholdet i skrivene. 

Tilbakemeldingen resulterte i at informasjonen i skrivene var omfattende, som førte til en 

avgjørelse om å sette av ekstra tid til informasjon om prosjektet, og om praktisk bruk av 

lydopptakeren under opptaksdagene. Samtykkeskjemaer fra informanter pårørende, 

besøkende og tredjepersoner ble innhentet av alle deltakere før og etter opptaksdagene.  Det 

ble også laget rammer for loggskjemaer til alle informantene, og et eksempel på en ferdig 

utfylt logg som informantene og pårørende kunne benytte ved behov.  

3.5.2 Informasjon om studien og bruk av logg ved hjemmebesøk 

Det ble som nevnt avgjort å sette av litt ekstra tid ved hjemmebesøk for å gi informanter og 

pårørende utfyllende informasjon, og å gi de mulighet til å stille eventuelle spørsmål. Dette 

var viktig for at det skulle være minst mulig usikkerhet rundt utfyllelse av logg, og 

transkripsjon av lydopptak. I Tinbod (2018) sin masteroppgave, vises det til at informantene 

hadde notert noe varierende, og at det var lite detaljert informasjon i loggene, som gjorde det 

utfordrende å benytte informasjonen aktivt i analysen. Dette ble det tatt lærdom av, ved at det 

ble laget rammer for loggene, for å gjøre det enklere for informantene og fylle inn aktiviteter 

på gitte tidspunkt (se vedlegg nr. 6). Det ble gitt informasjon om kontekstrammene som det 

ville sees etter i analysen, og vi gjennomgikk eksempler på kontekstrammer i eksempellogg. 

(se vedlegg nr. 7). Etter endte opptaksdager ble loggene gjennomgått i felleskap, og her hadde 

alle informanter og pårørende gjort en grundig jobb, og det ble stilt oppfølgingsspørsmål der 

noe var uklart.  

Det ble gitt utfyllende informasjon om praktisk bruk av lydopptakere, for å forebygge for 

opplevelser som å føle seg observert o.l. Det ble også presisert at hvis noen skulle være 
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uheldige å miste opptakerne, var det ingen som kunne høre på opptaket uten å være på UiO‘s 

lab og koblet til pc med installert LENA Pro og det ble gitt konkret informasjon rundt bruk av 

transkripsjon. Det ble gjort en avtale om at informanter og pårørende skulle meddele, hvis det 

var spesifikke deler av opptaket som ikke skulle transkriberes, for å vise respekt for 

informantene og pårørendes privatliv (Retningslinjene fra Den nasjonale forskningsetiske 

komite for samfunnsvitenskap og humaniora, 2016). 

Alle informantene hadde lagt planer med ulike sosiale kontekster gjennom opptaksdagene. 

Pårørende og informantene hadde på egenhånd gjort besøkende oppmerksomme på 

prosjektdeltagelsen i god tid før opptakene startet. Flere av pårørende og informantene gav 

god tilbakemelding på at den utfyllende informasjonen, var nyttig både for sin egen forståelse, 

men også når de selv skulle informere besøkende og tredjepersoner, da flere synes det var 

spennende å få delta på studien og å informere kjente om egen deltakelse. 

3.5.3 Ulemper ved bruk av LENA som observasjons- og 

analyseverktøy i studien 

Selvom LENA som verktøy er enkel å benytte for forsker og informanter og er viktig for 

forskning, har det vært ulemper og utfordringer underveis i prosjektet. 

En ulempe og en utfordring ved bruk av LENA som observasjons- og analyseverktøy i 

forhold til manuell transkripsjon, er som nevnt i avsnitt 2.6.2, at LENA Pro sin estimering av 

antall ord for voksne, kan være noe utfordrende med informanter med afasi, da algoritmen i 

systemet, er basert på normalspråklige voksne (Ganek & Brophy, 2016). Med tanke på 

språklige utfall hos informantene med afasi nevnt i avsnitt 3.4.3 som korrigeringer, 

perseverasjoner, sammentrekninger og pauser, kan målingen som er beregnet på antall talte 

ord utfra den registrerte lengden og hyppighet av pauser i talestrømmen, bli misvisende da 

LENA er basert på normalspråklige personer (Gilkerson, Coulter og Richards, 2008). 

Lydopptakeren som skal benyttes er testet og benyttet av både barn og voksne, som bæres i en 

liten lomme som er festet med sikkerhetsnåler på klærne, vil ikke medføre noen form for 

fysisk ubehag men kan oppleves som noe forstyrrende i starten. Det kan ikke sees bort fra at 

informanter og pårørende kunne oppleve at de tenker mye på at samtalen tas opp, og at dette 

kan påvirke innhold og kvalitet, men dette har vist seg i tidligere studier å bli borte i løpet av 

kort tid (Gilkerson, et al. 2008).  
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3.5.4 Fordeler ved bruk av LENA i studien 

En fordel ved bruk av LENA som observasjons- og analyseverktøy, er at forskeren kan ved en 

enklere og lite tidkrevende innsamling, få store mengder data fra store tidsintervaller fra ulike 

kontekster i informantens hverdag. Bruk av LENA gir en mulighet til å observere språklig 

aktivitet objektivt. Forskeren kan raskt og enkelt få et overblikk gjennom observasjon over 

variasjoner i kommunikasjonsmiljøet rundt informanten, og gjennom å sidestille logg og 

analysen fra LENA, kan det spesifiseres i hvilke kontekster afasirammede har et mere aktivt 

talespråk basert på antall talte ord, som er et viktig bidrag til videre forskning. 

En annen fordel er at LENA er enkel å bruke og det kreves ingen teknisk kunnskap av 

informanter og pårørende, annet enn å slå LENA på om morgen og av om kvelden. All 

dataoverføring foregår via en spesialisert PC på en egen lab ved ISP som fører til en trygg og 

konfidensiell behandling av datamaterialet. 

3.5.5. Anonymisering og konfidensiell håndtering av innsamlet data 

Det innsamlede datamaterialet skal i følge Den nasjonale forskningsetiske komite for 

samfunnsvitenskap og humaniora (2016) behandles konfidensielt og fortrolig, som betyr at  

dataen må avidentifiseres for å unngå at uvedkommende skal få tilgang til informasjon om 

informantene. Lydfilene fra opptakene i DLPène og analysen fra LENA Pro, avidentifiseres 

ved av informantens ID knyttes til kode i en koblingsnøkkel. Det innsamlede materialet som 

lydopptak, logg, samtykkeskjemaene fra informanter og deres pårørende, ble levert, 

avidentifisert og analysert på en egen LENA lab på UiO. Den manuelle transkripsjonen ble 

utført på UiO ‘s lab og alt av notater er også levert inn og blir lagret på UiO. Dataen fra 

opptakene vil oppbevares på en PC på UiO, som ikke er tilknyttet internett. 

Lydopptakerne (DLP) har et format som kun kan avleses av LENA Pro, som medfører at det 

ikke finnes en mulighet for å få tilgang til lydfiler fra DLPène, uten koble DLPène opp mot en 

PC som er installert med LENA Pro.  

Som nevnt ble avtalt med informanter og pårørende, at de skulle si ifra hvis det var deler av 

lydopptakene, som ikke skulle transkriberes. Det ble gitt informasjon om at det var de to 

tidspunktene med høyest antall ord som skulle transkriberes, som alle samtykket til.  
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4.0 Presentasjon og analyse av funn 

Da det kun er fire informanter med i studien, vil presentasjon og analyser av funn, fremvises i 

samme kapittel. Det vil først presenteres og analyseres funn fra visninger (views) fra LENA 

Pro på 60 min sekvenser. Disse 60 min sekvensene har vært utgangspunktet for valg av fem 

min sekvenser x 2 pr. informant til manuell transkripsjon. Opptakene som ble valgt ut til 

transkribering, ble valgt utfra høyde på søylene i fem min sekvenser fra 60 min sekvensene i 

Adult Word. Resultatene fra de manuelle transkripsjonene vil sidestilles med antall ord fra 

LENA Pro, og fremstilles grafisk, hos hver enkelt informant. 

Det vil først presentere views på hver informant på 60 min sekvenser, ved å redegjøre hver 

kolonne hver for seg, for så å vise det fullverdige viewet som er interessante funn i forhold til 

aktivitetsnivå i 60 min tidsintervaller, med tanke på aktiviteter og kontekster med samme 

tidsintervall i afasirehabilitering. Samtidig får man sett begge opptaksdagene visuelt fremstilt 

på et og samme view. 

På grunn av anonymisering kan informantenes logger fremvises, men det vil vises til ulike 

kontekstrammer i tidssekvenser med høyest antall ord, hos hver enkelt informant.  

Rekkefølgen som informantene presenteres i er:  

1. Kontrollperson uten afasi: L1 

2. Informant med afasi: L4  

3. Kontrollperson uten afasi: L3  

4. Informant med afasi: L2  

4.1 Informant L1  

I presentasjonen vil det redegjøres for sammenhengen mellom de ulike kolonnene. Hoved 

fokuset vil ligge på søylen kl. 08.00 om morgenen på opptaksdag to som er på høyre side og 

er den høyeste søylen på antall ord, og kl. 18.00 på dag to som har den nest høyeste søylen. 

Konteksten kl. 08.00 har en situasjonsramme og det er tre voksne som deltar i 

kommunikasjonen, kl. 18.00 har konteksten en språklig ramme.  
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4.1.1 Ord fra voksne 

På den nederste kolonnen Adult Words så sees antall talte ord fra voksne pr. time gjennom 

begge opptaksdagene. Klokkeslett står under hver søyle. I midten er det ikke er tegn til 

språklig aktivitet, som er om natten. Ser vi på dag to, som er på høyre side og på kl. 08.00 om 

morgenen og kl. 18.00 på kvelden, ser vi at disse søylene er den høyeste og den nest høyeste, 

som indikerer at kontekstene på disse tidspunktene inneholder høyest antall talte ord i løpet av 

opptaksdagen, og er derfor interessant å undersøke nærmere og å utføre manuell transkripsjon 

av fem min sekvenser fra begge kontekstene. Det er en jevn språklig aktivitet i løpet av 

opptaksdagene som gir indikasjoner på at informanten har vært mange kommunikative 

kontekster i løpet av opptaksdagene, da det er svært få søyler som viser minimal eller ingen 

kommunikasjon. 

 

Figur 4, L1:LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning. Kilde: Skjermbilde fra LENA Pro software. 

4.1.2 Turtaking 

Her kommer det frem at søylene veldig korte som gir en indikasjon på at det fremkommer lite 

turtaking i kommunikasjonen, som kan for eksempel indikere korte samtaleøkter eller at en 

person snakker mere enn samtalepartneren. Kontekstene som samtalene foregår i spiller også 

en rolle, som er viktig å ta rede på ved bruk av manuell transkripsjon, og bruk av logg om 

antall personer, aktiviteter og kontekster i hver 60 min sekvens, om man vil ha mere eksakte 

målinger.  

 

Figur 5, L1:LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning. Kilde: Skjermbilde fra LENA Pro software 
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4.1.3 Barnestemmer 

Her fremkommer det noen veldig små søyler om man ser nærme, som kan indikere at en 

person med lys stemme, eller distansert stemme, eller tv-lyd kan ha blitt registrert som 

barnestemme. Da kommer det frem via logg og transkripsjon, at det ikke har vært barn 

tilstede under lydopptakene. 

 

Figur 6, L1:LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning. Kilde: Skjermbilde fra LENA Pro software. 

  

4.1.4 Auditivt miljø 

På denne kolonnen kommer det frem hyppighet av gult, som indikerer hyppighet av 

elektronisk lyd som tv, radio o.l som er fremtredende i flere av kolonnene. Det fremkommer 

lite rosa som representerer annen støy, men mye hvitt som indikerer stillhet i omgivelsene, 

som kan bety at informanten har oppholdt seg innendørs eller i omgivelser med lite støy under 

opptaksdagene. Ser vi på den blå fargen som betyr distanse, kan dette indikere at 

samtalepartner er noe distansert i samme rom eller at samtalepartneren snakker med lav 

stemme. Vi ser også grønt i nesten alle søylene som betyr nærhet i kommunikasjonen. 

 

Figur 7, L1:LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning. Kilde: Skjermbilde fra LENA Pro software. 
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4.1.5 Fullverdig visning 

Det fremkommer samsvar mellom aktiviteter i logg og språklig aktivitet, som indikerer 

sammenheng mellom kontekst og språklig aktivitet. For eksempel ved se på figur 08.00- kl 

09.00 om morgenen på dag to, fremkommer det at elektronisk lyd preger lydopptaket i høyest 

grad, og her er det et svært lavt antall talte ord, mens kl 08.00 om morgenen samme dag, er 

det et svært høyt antall talte ord og vi ser på Audio Enviroment i øverste kolonne, vises det at 

den språklige aktiviteten er preget av nær og fjern dialog. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8, Informant L1: LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning. Kilde: Skjermbilde fra LENA Pro 

software. 
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4.1.6 Grafisk fremstilling av antall talte ord fra LENA Pro, sidestilt 

med antall ord fra manuell transkripsjon 

Som vist i figur 9 er antall ord fra voksne telt opp i den lilla LENA søylen og informanten har 

blå farge og de to andre kvinnestemmene har orange farge. LENA viser antall ord 769 talte 

ord og samlede ord fra transkripsjonen er 800 som er fordelt på tre kommunikasjonsdeltakere 

som er:  

Informanten:246 ord, Kvinne; 529 ord og Kvinne:25 ord. 

Under transkripsjonen kom det frem to damestemmer og informantens stemme, og det var lite 

støy i rommet så man hørte uttalte ord tydelig, som også fremkom på viewet ved den hvite 

fargen på Audio Enviroment i figur 8. Både ved nærhet og distanse av samtalepartnerne kom 

også godt frem gjennom å lytte til opptaket. Det er her uvisst om LENA ikke estimerte den 

distanserte kvinnestemmen, men heller oppfattet den som støy som kan være en mulig årsak 

til differansen mellom transkripsjonen og LENA. Da informanten befinner seg i en kontekst 

der man har gitte roller og det finnes allmenn kjente forventninger til roller, samt skrevne og  

uskrevne regler eller normer til hvordan hver rolle skal opptre ovenfor hverandre, får 

konteksten en kulturell ramme. 

 

 

Figur 9,  L1: Grafisk fremstilling av antall talte ord fra LENA Pro sidestilt med antall ord fra manuell transkripsjon 
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4.1.7 Grafisk framstilling av antall talte ord fra LENA Pro, sidestilt 

med antall ord fra manuell transkripsjon 

Her viste LENA Pro 733 ord. Manuell transkripsjon viste at informanten hadde 51 ord og 

kvinnen hadde 27 ord. Da tv-lyd var lett hørbart og den var en person som snakket om gangen 

talte jeg også opp antall fra tv som var: 652 ord. det samlede antall ord fra manuell 

transkripsjon ble da på 730 ord. I dette lydopptaket var opptellingen fra LENA Pro og 

transkripsjonen svært jevne. Under opptaket satt informanten i nærheten av tv eller at volumet 

stod høyt, og det var få ord mellom informant og samtalepartner. Det var to personer som 

snakket på tv-programmet etter tur, som har ført til at antall ord fra tv ble tatt opp som voksen 

stemmer. Både informanten og samtalepartneren hadde en forforståelse av tematikken, og 

diskuterte den nye informasjonen de fikk av programmet som indikerer at kontekstens ramme 

var språklig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10, L1:Grafisk fremstilling av antall talte ord fra LENA Pro sidestilt med antall ord fra manuell 

transkripsjon 
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4.2 Informant L4 

Her vil det også redegjøres for sammenhengen mellom de ulike kolonnene. Hoved fokuset på 

dette viewet, vil ligge på søylen kl.19.00 om kvelden på opptaksdag 1 som er på venstre side, 

dette er den høyeste søylen med flest antall talte ord og søylen med nest flest ord er kl. 3 på 

ettermiddagen på dag 2. Konteksten kl. 19.00 om kvelden har en språklig kontekstramme og 

det er tre voksne som deltar i kommunikasjonen. Da søylene fra kl 19.00 -21.00 om kvelden 

på dag 1 er av samme kontekst, ble det valgt å transkribere den høyeste søylen på dag 2 som 

er kl. 14.00 på ettermiddagen, som også er en språklig kontekst med tre 

kommunikasjonsdeltakere.   

4.2.1 Ord fra voksne 

Her ser vi som nevnt antall talte ord fra voksne pr. time gjennom begge opptaksdagene. 

Klokkeslett står under hver søyle. Ser vi på dag en som er på venstre side Ser vi på dag to, 

som er på høyre side og på kl 08.00 om morgenen og kl 18.00 om kvelden ser vi at denne 

søylen er den høyeste og den nest høyeste, som indikerer at kontekstene på disse tidspunktene 

inneholder høyest antall talte ord i løpet av opptaksdagen, og er derfor interessant å undersøke 

nærmere og å utføre manuell transkripsjon an fem min sekvenser fra begge kontekstene. Her 

ser vi et mere sprikede i antall ord gjennom begge opptaksdagene. 

 

Figur 11, L4:LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning. Kilde: Skjermbilde fra LENA Pro software. 
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4.2.2 Turtaking 

Her er søylene veldig små som gir en indikasjon på at det er lite turtaking mellom 

informanten og samtalepartnerne, som kan indikere at en eller flere av samtalepartnere 

snakker hyppigere enn informanten, som for eksempel å fortelle en historie hvor det kanskje 

er mindre rom for turtaking, som viktig å ta rede på ved bruk av manuell transkripsjon og 

bruk av logg om antall personer i hver sekvens og aktivitet, om man vil ha mere eksakte 

målinger. 

 

Figur 12, L4:LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning. Kilde: Skjermbilde fra LENA Pro software. 

  

4.2.3 Barnestemmer 

Ser man nærme det noen svært små søyler, som kan indikere at for eksempel en voksen lys 

stemme eller kanskje elektronisk lyd har blitt registrer som barnestemme. Her kommer det 

også det frem at det ikke har vært barn til stede under lydopptakene, gjennom logg og manuell 

transkripsjon. 

 

Figur 13, L4:LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning. Kilde: Skjermbilde fra LENA Pro software. 
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4.2.4 Auditivt miljø 

På denne kolonnen kommer det frem hyppighet av gult, som indikerer hyppighet av 

elektronisk lyd som tv, radio o.l som er fremtredende spesielt i dag to fra kl 6 pm - 11pm. Det 

fremkommer lite rosa som representerer annen støy, men mye hvitt som indikerer stillhet i 

omgivelsene som betyr at informanten ikke oppholder seg på steder med mye støy. Ser vi på 

de grønne og de blå fargene som indikerer nærhet og distanse i kommunikasjonen, ser vi 

spesielt at tidspunktet fra 19.00- 21.00 på dag 1har det være mye språklig aktivitet, det samme 

kan sees dag to fra kl 11.00- 15.00.  

 

Figur 14, L4:LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning. Kilde: Skjermbilde fra LENA Pro software. 
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4.2.5 Fullverdig visning  

Det fremkommer også her samsvar mellom aktiviteter i logg og språklig aktivitet, som 

indikerer sammenheng mellom kontekst og språklig aktivitet. For eksempel ved se på figur 15 

kl 08.00 om morgenen dag to, fremkommer det at elektronisk lyd i Audio Enviroment preger 

lydopptaket i høyest grad, og her er det et svært lavt antall talte ord, mens kl 13.00 samme 

dag, er det et svært høyt antall talte ord og vi ser på Audio Enviroment, ser vi at den språklige 

aktiviteten er preget av nær og fjern dialog som også kom frem under den manuelle 

transkripsjonen.  

 

Figur 15, L4: LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning. Kilde: Skjermbilde fra LENA Pro software. 
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4.2.6 Grafisk framstilling av antall talte ord fra LENA Pro, sidestilt 

med antall ord fra manuell transkripsjon. 

Her viste LENA Pro 1120 ord, den manuelle transkripsjonen viste 944 fordelt på 

Herrestemme 1:308 ord, Herrestemme 2: 155 ord, Informant: 33 ord, Kvinne 1: 252 ord, 

Kvinnestemme 2: 196 ord det var også tre ikke tolkbare ord. Som vist i figuren kommer det 

frem fem kommunikasjonsdeltakere. Konteksten har en språklig ramme da tematikken i 

samtalen er noe alle deltakerne har en forforståelse for og de gir hverandre ny informasjon ut 

fra egen kunnskap og fra media. Det er svært mye latter i opptaket, som mulig kan ha blitt 

registrert som ord. Som vist her så har informanten lavest antall ord, som ikke kommer frem 

uten å lytte til opptaket. 

 

 

 

 

Figur 16.  L4: Grafisk fremstilling av antall talte ord fra LENA Pro sidestilt med antall ord fra manuell transkripsjon 
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4.2.7 Grafisk framstilling av antall talte ord fra LENA Pro, sidestilt 

med antall ord fra manuell transkripsjon.  

Her viste LENA Pro 942 ord og transkripsjonen viste 926 ord som var fordelt på Informant: 

67 ord, Kvinnestemme 1: 58 ord, Kvinnestemme 2: 801 ord. Konteksten i denne lydsekvensen 

har en språklig ramme, og samtalen foregår rundt en kjent tematikk som alle deltakerne har 

forkunnskaper om og engasjerer seg i. Vi ser her at det den ene kvinnestemmen som er den 

mest aktive deltakeren, og informanten og den andre kvinnen bidrar lite men lytter aktivt. 

Kommunikasjonsdeltakerne har alle her en dialekt med hyppig sammentrekninger av ord, som 

mulig kan ha preget både transkripsjonen og hva LENA har registrert som antall ord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17, L4: Grafisk fremstilling av antall talte ord fra LENA Pro sidestilt med antall ord fra manuell 

transkripsjon. 
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4.3 Informant L3 

Denne informanten måtte bryte opptaket og starte på nytt med en dags mellomrom, derfor vil 

det fremvises to views, med dag 1 øverst og dag 2 presenteres under. 

I presentasjonen vil det redegjøres for sammenhengen mellom de ulike kolonnene. Hoved 

fokuset på dette viewet vil ligge på søylen kl. 13.00 dagen på opptaksdag 1 som er på venstre 

side og kl 15.00 på ettermiddagen på dag 2.   

4.3.1 Ord fra voksne  

Her vises det at opptaket startet kl. 12.00, som er senere enn de andre opptakene, som var 

interessant for å se på språklig aktivitet på kveldstid. Den høyeste søylen for antall talte ord er 

er som nevnt kl. 13.00 hvor samtalen foregår en språklig kontekst. Det vises her at det er flere 

sekvenser der det nærmest ikke er språklig aktivitet og flere søyler med mye språklig 

aktivitet. På dag 2 ser vi at kl. 15.00 er tidspunktet med høyest antall ord og samtalen foregår i 

en kulturell kontekst.  

Dag 1 

 

Figur 18, L3: LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning av Adult Words. Kilde: Skjermbilde fra LENA 

Pro software 

 

Dag 2 

 

Figur 19, L3 dag 2: LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning av Adult Words. Kilde: Skjermbilde fra 

LENA Pro software. 
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4.3.2 Turtaking 

På dag 1 ser vi at den språklige aktiviteten med hyppigest turtaking er kl 14.00 på dagtid, på 

dag 2 er det hyppiges turtaking kl. 11.00 og kl 12.00. 

Dag 1 

 

Figur 20, L3: LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning av Conversational Turns. Kilde: Skjermbilde 

fra LENA Pro software. 

  

Dag 2 

 

Figur 21, L3: LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning av Conversational Turns. Kilde: Skjermbilde 

fra LENA Pro software. 
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4.3.3 Barnestemmer  

Her vises det at barnestemmer har blitt registrert, men de var litt distanserte fra informanten 

under transkripsjonen, som kan være årsaken til at søylen ikke er høyere, det samme gjelder 

for dag 2. 

Dag 1 

 

Figur 22, L3: LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning av Child Vocalisation. Kilde: Skjermbilde fra 

LENA Pro software. 

  

Dag 2 

 

Figur 23, L3: LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning av Child Vocalisation. Kilde: Skjermbilde fra 

LENA Pro software 
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4.3.4 Audio Enviroment  

På dag 1 vises det at gult som viser elektronisk lyd, og dominerer hele lydbilde i sekvensen kl. 

15.00 og kl. 16.00 og det samme vises kl. 21.00 og 22.00. Det kommer også frem at det er 

hyppig nærhet mellom samtalepartnerne i de ulike kontekstene, motsatt er det på dag 2 da det 

er større hyppighet av blå farge som indikerer avstand i kommunikasjonen, eller at andre 

prater i bakgrunnen. 

Dag1 

 

Figur 24, L3: LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning av Audio Enviroment. Kilde: Skjermbilde fra 

LENA Pro software.  

 

Dag 2 

 

Figur 25, L3: LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning av Audio Enviroment. Kilde: Skjermbilde fra 

LENA Pro software. 
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4.3.5 Fullverdig visning dag 1 

Her vises sammenheng mellom elektronisk lyd og antall ord, da det er minimalt med ord det 

det er elektronisk lyd er dominerende. Det samme vises i søylene med et høyere antall ord, 

ved at det er mindre grad av elektronisk lyd og at sekvensene domineres av nærhet i mellom 

samtalepartnerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26, L3: LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning i Composite View. Kilde: Skjermbilde fra LENA 

Pro software. 
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4.3.6 Fullverdig visning dag 2 

Som nevnt kommer det frem større hyppighet av distanse som vises i blå farge, men som også 

kan indikere at samtalepartneren snakker med lavere stemme, kanskje også hvisker. Så det er 

igjen viktig å lytte til opptakene for å få eksakt informasjon. Her vises også en sammenheng 

mellom dominans av elektronisk lyd og antall ord i Adult Word kolonnene, at det er økt antall 

ord der det er mindre elektronisk støy. 

 

Figur 27, L3: LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning i Composite View. Kilde: Skjermbilde fra LENA 

Pro software 
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4.3.7 Grafisk fremstilling av sammenligning av antall ord fra LENA 

Pro og manuell transkripsjon 

Her viste LENA Pro 662 ord og den manuelle transkripsjonen viste 1132 ord fordelt mellom 

Informanten:745 ord, Kvinnestemme: 387 ord. Her har den manuelle transkripsjonen et mye 

høyere antall ord enn hva LENA har registrert. En grunn til dette resultatet kan være at både 

informanten og samtalepartneren snakket tidvis med lav stemme og til tider hvisking, som var 

hørbare ord og var nødvendig i den gitte kontekstrammen, men som kan ha blitt registret av 

LENA som støy, fremfor talte ord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28, L3:Grafisk fremstilling av antall talte ord fra LENA Pro sidestilt med antall ord fra 

manuell transkripsjon. 
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4.3.8 Grafisk fremstilling av sammenligning av antall ord fra LENA 

Pro og manuell transkripsjon 

På dette opptaket viste LENA Pro 878 ord, og den manuelle transkripsjonen viste 798 ord 

fordelt på Informant: 7 ord, Kvinnestemme: 4 ord og Herrestemme: 787 ord. På dette opptaket 

ser vi at det er en herrestemme som er dominerende i lydsekvensen, og at informanten bidrar 

svært lite språklig. Konteksten har en kulturell ramme med ulike normer og regler for 

deltagelse, og det er her passende at informanten ikke har snakket mere, men vært aktivt 

lyttende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29, L3: Grafisk fremstilling av antall talte ord fra LENA Pro sidestilt med antall ord fra 

manuell transkripsjon. 
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4.4 Informant L2 

Hoved fokuset på dette viewet vil ligge på søylen kl. 10.00 om morgenen på opptaksdag 1 

som er på venstre side, og kl 12.00 på dag 1 da denne var den nest høyeste søylen i 5 min 

sekvenser gjennom begge opptaksdagene.  Jeg vil først gjøre rede for hver kolonne for begge 

dagene i viewet, for så å vise sammenhengen mellom søylene i fullverdig view, i dag 1 og dag 

2, og så fremstille antall ord talte ord i 5 min sekvenser sidestilt med antall ord fra  manuell 

transkripsjon. 

4.4.1 Ord fra voksne 

Her vises det at det er noe sprikende i høyden på søylene, men det er flere svært høye søyler 

og ingen søyler uten noen ord, som indikerer at personen har vært minimalt alene under 

opptaksdagene, som også kommer frem i logg. Hva som påvirker kommunikasjonen i de 

andre kontekstene, enn hva som ble transkribert hadde vært spennene å undersøkt nærmere. 

 

Figur 30, L2: LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning i Adult Words. Kilde: Skjermbilde fra LENA 

Pro software. 

4.4.2 Turtaking 

Her vises det se at det er større hyppighet i turtaking, enn hos de andre informantene, spesielt 

kl. 10.00- 11.00 på dag 2. 

 

Figur 31, L2: LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning i Conversational Turns. Kilde: Skjermbilde fra 

LENA Pro software. 
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4.3.3 Barnestemmer 

Her fremkommer det at det har vært barn som kommunikasjonsdeltakere, spesielt i dag to.  

 

Figur 32, L2: LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning i Child Vocalizations. Kilde: Skjermbilde fra 

LENA Pro software. 

4.4.4 Auditivt miljø 

Her vises et fargerikt støymiljø med mye variasjon, som kan indikere at informanten 

oppholder seg på flere steder under opptakene både innendørs og kanskje utendørs spesielt 

når det gjelder søylene med rosa farge som indikerer støy som for eksempel kan trafikk o.l. 

Kommunikasjonen av både nærhet og distanse som kan indikere at informanten og 

samtalepartneren er i bevegelse under samtale ved at man for eksempel rydder eller går rundt i 

en butikk og snakker samtidig.  

 

Figur 33, L2: LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning i Audio Enviroment. Kilde: Skjermbilde fra 

LENA Pro software. 
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4.4.5 Fullverdig visning 

Her fremkommer det en sammenheng mellom rosa støy og et lavere antall ord som ikke har 

fremkommet like tydelig hos de andre informantene. Det er også en mulighet for at det er 

andre mennesker i omgivelsene som snakker rundt informanten, som har blitt registrert som 

Adult Words i sekvensene med rosa farge. Det som er litt ekstra interessant her er at 

turtakingen er mere markant enn hos de andre informantene. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 34, L2: LENA-presentasjon fra lydopptak som viser 60 min oppløsning. Kilde: Skjermbilde fra LENA Pro software. 
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4.4.6 Grafisk fremstilling av sammenligning av antall ord fra LENA 

Pro og manuell transkripsjon 

Ved å gjennomgå alle 5 min sekvenser var det to som utmerket seg markant i forhold til 

høyere antall ord som var interessante å transkribere. Den første var kl.10.10-10.15 om 

morgenen, den andre sekvensen kl. 12.45-12.50 på dagen, og kom ikke like godt frem på 

Composite View på 60 min sekvenser, men kom tydelig frem når vi så på 5 min sekvenser.  

I konteksten kl. 10.10-10.15 viser LENA Pro 346 ord, og den manuelle transkripsjonen viser 

418 ord fordelt mellom informanten som hadde 333 ord og en kvinnestemme som hadde 85 

ord. Konteksten har en situasjonsramme, som betyr at kommunikasjonsdeltakerne har gitte 

roller ovenfor hverandre, og tilpasser kommunikasjonen deretter. Her har den manuelle 

transkripsjonen registrert flere ord enn LENA. Grunnen til dette kan være at bruk av stavelser 

og hyppige repetisjoner av ordlyder kan ha blitt registrert som hele ord i transkripsjonen og 

ble ikke registrert som ord av LENA. Kvinnestemmen i opptaket var også til tider lav som 

kan bety at det var avstand mellom informanten og kvinnen, eller at hun brukte lav stemme 

med hensikt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 35, L2: Grafisk fremstilling av antall talte ord fra LENA Pro sidestilt med antall ord fra manuell 

transkripsjon. 
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4.4.7 Grafisk fremstilling av sammenligning av antall ord fra LENA 

Pro og manuell transkripsjon 

I denne konteksten viste LENA Pro 923 ord og den manuelle transkripsjonen viste 703 ord 

fordelt på Informant: 370 ord, kvinnestemme:264 ord og opptelt stemme fra tv hadde 69 ord. 

Dette 5 min sekvenser opptaket foregår også i en situasjonskontekst der 

kommunikasjonsdeltakerne også her har gitte roller ovenfor hverandre. Her foregår samtalen 

på et annet morsmål enn norsk, og det var også Tv- lyd i bakgrunnen på det samme 

morsmålet. Dette gjorde det utfordrende å transkribere nøyaktig, da det var utfordrende å 

skille ordene fra hverandre. Det er også en mulighet her for at mere av tv-lyden ble registrert 

som talte ord fra voksne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36, L2: Grafisk fremstilling av antall talte ord fra LENA Pro sidestilt med antall ord fra manuell 

transkripsjon 
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5. Drøfting 

Kapittelet deles inn i tre hoveddeler hvor problemstilling og underspørsmål, prosess og teori 

drøftes og oppsummeres i en konklusjon. De tre hoveddelene er LENA Pro som 

analyseverktøy, bruk av manuell transkripsjon og logg, for så å diskutere problemstillingen 

med underspørsmål; Kan LENA vise sammenheng mellom kontekst og antall ord hos 

afasirammede?  

- Kan bruk av LENA bidra til konkret målsetting i rehabilitering? 

 

- Hvordan kan bruk av LENA som observasjonsverktøy benyttes til dynamisk 

kartlegging 

 

- Hvordan kan bruk av LENA benyttes i samhandling med pårørende? 

 

- Kan bruk av LENA være en støtte for afatikerens forståelse av egne styrker og 

vansker?  

5.1 LENA  som analyse- og observasjons verktøy 

Når lydopptaket er utført, overføres som nevnt det ferdige lydopptaket fra DLP‘n til LENA 

Pro som er den analyserendeprogramvare, som i løpet av ca 2 timer utfører en analyse fra 16 

timer av lydopptakets innhold (Ganeck & Brody 2016, s.24). Dette er svært raskt og her 

sparer man som forsker mye tid på datainnsamlingen. Men det må utføres et mere nøyaktig og 

manuelt arbeid med analysen, for å få et mere nøyaktig resultat av antall ord fra informantene. 

Så hvordan antall registrerte ord påvirkes av andre dominerende lydkilder, stemmevolum og 

fordelingen av antall ord hos kommunikasjonsdeltakere i ulike kontekster under opptakene, 

har vært nyttig informasjon til videre forskning på LENA som analyse- og 

observasjonsverktøy. 
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5.1.1 Analyse av segmentvariablene 

 

5.1.1.1Eletronisk lyd 

LENA Pro utfører som nevnt en kategorisering av hvert enkelt lydsegment, utfra de 

dominerende lydkildene i omgivelsene (Ganeck & Brody 2016, s.24).  Men det kommer frem 

i undersøkelsen at elektronisk lyd også har blitt registrert som ord fra voksen person som vist i 

avsnitt: 4.1.7 og 4.4.2. Det har også forekommet at hviskende stemmekvalitet har blitt 

registrert som elektronisk lyd i avsnitt 4.3.8.  

Ved manuell validering av 10 min av lydopptak i Tinbod sin undersøkelse (2018, s. 62) viste 

det seg at opptakene av en av informantene med en luftfylt og svak stemmekvalitet, ofte ble 

kategorisert som elektronisk lyd. Dette kan også mulig ha skjedd hos informant L3, da 

informant og samtalepartner under opptaket kl. 13.40-13.45 (avsnitt 4.3.8) snakket med lav 

stemme og til tider hvisket, og i følge logg skulle det ikke være elektronisk lyd i omgivelsene, 

men det ble registrert elektronisk lyd av LENA Pro, som utgjorde et forskjell i antall ord 

mellom LENA Pro og den manuelle transkriberingen. Dette er viktige observasjoner for 

videre forskning med tanke på dysartri som tilleggsvanske hos afasirammede som skyldes 

svakhet, lammelser eller manglede koordinering av ansiktsmusklaturen (Lowit & Kent, 2017, 

s. 527). 

Gjennom å sidestille grafisk analyse fra LENA Pro, manuell transkripsjon og bruk av 

informasjon fra loggene, fremkommer det sammenheng mellom språklig aktivitet og 

elektronisk lyd. Sammenhengen vises når det er dominans av elektronisk lyd i sekvensene, er 

det et lavere antall talte ord. 

5.1.1.2 Stillhet og støy 

Registrering av støy var også interessant, ved at det var en mulighet for at lavere stemmebruk, 

hvisking og når samtalepartneren distanserte seg, kunne bli registrert som støy og elektronisk 

lyd fremfor talte ord, selv om ordene var hørbare på lydopptaket. Som igjen er viktige funn 

for videre forskning med tanke på fremtidige informanter med ikke flytende afasiformer og  

med eventuelt dysartri som tilleggsvanske (Lowit & Kent, 2017, s. 527; Potagas, et al., 2017, 

56). Jeg vil her vise til Tinbod (2018 s. 62) som bekrefter denne antagelsen, om at kategoriene 
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Adult Word og Audio Enviroment kan være påvirket av informantens og samtalepartnernes 

stemmekvalitet.  

Den rosa kategorien støy har utgjort en mindre del av lydopptaket for alle informantene 

bortsett fra hos informant L2, hvor det i noen sekvenser var mere rosa enn hvitt. Stillhet som 

vises i hvitt, ble en stor andel av søylene hos flere av informantene, som kan tyde på at de 

opphold seg mye innendørs i sitt eget hjem. At informantene oppholdt seg mye innendørs er 

også viktig informasjon for et tverrfaglig team med tanke på tilpasning av aktivitet og hvile i 

henhold til tverrfaglig samarbeid og målsetting i rehabilitering, samt viktig informasjon for 

pårørende med tanke på forståelse av endring i energi og aktivittsnivå (Helsedirektoratet, 

2018). 

Stillhet var som nevnt en stor andel hos alle informantene, bortsett fra noen sekvenser hos 

informant L3 hvor det var mye elektronisk lyd og minimalt med hvitt. Informantene L2 og L3 

oppgav i hver deres logg, at i de spesifikke tidspunktene i opptaket, foregikk det aktiviteter 

som passer godt med målingene, med mindre verdier av hvitt. Motsatt har det der det har vært 

aktiviteter eller kontekster mye lav bakgrunnslyd, vært høyere verdier av hvitt. Verdien i 

denne kategorien, sammenfaller også med Tinbods (2018, s. 63) sine funn, ved at studiens 

laveste verdi for elektronisk lyd og høyeste verdi av stillhet, kan sidestilles med funnene i 

dette prosjektet. Det kommer også frem i resultatene at der det er høyt antall ord, er ofte høy 

verdi av stillhet, som kan gi indikasjoner på at å tilpasse omgivelsene ved å minimere støy, 

kan være en nyttig tilpasning av afasirammedes kommunikasjonsmiljø for å tilrettelegge for 

språklig aktivitet (Corneliussen, et al. 2006).  

5.1.1.3 Nærhet og distanse 

Her var det tilsynelatende lite forskjell ved hyppighet av fjern tale som er markert i blått, 

mellom informantene med afasi og kontrollgruppen. Grunnen til dette blir spekulativ, men da 

både informantene og kontrollgruppen oppholdt seg i store deler av opptaksdagene i hjemmet. 

Hvor de muligens har vært opptatte med daglige gjøremål, som fører til avstand mellom 

informant og kommunikasjonspartner, som at man for eksempel rydder på ulike steder i 

samme rom. Her kan det være nyttig å undersøke nærmere hva de afasirammede faktisk får 

med seg av informasjon i fjern kommunikasjon fremfor nær tale, med tanke på daglig 

kommunikasjon med pårørende og andre yrkesgrupper, for så å vurdere behov for eventuell 

tilpasning i kommunikasjonen eller får den afasirammede med mere enn først antatt. Dette 
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kan kobles til begrepet Holistisk rehabilitering som er et fokus på personens totale 

livssituasjon, som innebærer at sekundæreffekter av den aktuelle skaden som familieliv, 

hverdagsmestring, livskvalitet og psykisk helse, anses som like viktige i behandlingen med 

tanke på den afasirammedes egne opplevelse av nytteverdi i eget liv (Sunnaas.no).  

I Tinbod (2018, s. 63) sin studie var tiden som har blitt registrert som fjern tale, fremkommet 

som påfallende mye lavere for afasigruppen enn for kontrollgruppen, det ble også utført en 

gjennomsnittsberegning for gruppene, som viste at afasigruppen hadde under halvparten så 

mye tid med kategorien fjern tale som kontrollgruppen. Da dette ikke fremkom i samme grad 

i dette prosjektet, kan en mulig forklaring være at informantene og deres 

kommunikasjonsdeltakere, oppholdt seg mere i samme rom, i nærheten av hverandre eller 

hadde et høyere stemmevolum under opptakene i prosjektet, enn i Tinbod (2018) sin studie. 

5.1.1.4 Barnestemmer 

Da det kun var to av informantene som hadde samtaler med barn under opptakene, skulle en 

tro at det kun ville vises høyder på søylene hos informantene som hadde samtaler med barn, 

men det viste seg at det også var små markeringer i hos de andre informantene som ikke 

hadde hatt barn tilstede. Dette kan være en indikasjon på at voksenstemme eller elektronisk 

lyd, har blitt oppfattet som barnestemme, som også indikerer at det er viktig å benytte manuell 

transkripsjon ved bruk av LENA. 

5.1.1.5 Turtaking 

I analysen av kommunikasjonsmønstre har det jevnt over vært lave søyler på turtaking 

bortsett fra hos informant L2 og L3. I to spesifikke situasjonskontekster har informant og 

samtalepartner hatt tydelige roller i relasjon til samtalepartnere og til konteksten, og i 

dagliglivet inngår vi alle som nevnt i ulike situasjonskontekster, hvor vi har ulike roller som 

for eksempel; ektefelle, forelder, venn, arbeidstaker og pasient og rollen som deltaker endres 

når situasjonskonteksten endres (Lind, 2011, s. 46).  Hvilke situasjonskontekster 

afasirammede har et høyere antall ord er svært interessant for videre forskning og klinisk og 

tverrfaglig arbeid. 

Hos informant L4 var det lave søyler på turtaking. Informanten benyttet seg av språklyder 

som m-m og hm og brukte latter som kompensering i kommunikasjonen. Språklydene har 

mulig ikke blitt registrert som ord av LENA Pro. Bruk av manuell transkripsjon kan gi 
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indikasjoner på hva den afasirammede får med seg av informasjon, ved å registrere antall 

ytringer som bekreftes ved bruk av for eksempel latter eller andre språklyder som respons. 

Språkbruken er som nevnt med på å forme konteksten, men hva som eksakt utgjør konteksten 

til en bestemt ytring, er ikke så lett å bestemme (Lind, 2011, s. 44).  Det er heller ikke alle 

elementene i en ytringssammenheng som er like relevante, og vi kan heller ikke alltid vite på 

forhånd hvilke av elementene som er viktigst. Det er i følge Lind (2011, s 44) slik at den 

relevante konteksten utgjøres av elementene, som partene i kommunikasjonssituasjonen, 

velger som bakgrunn for forståelsen av ytringen. 

LENA Pro utfører i sin analyse, et estimat på hvor hyppig det registreres en utveksling av et 

vokaliserings-segment fra informanten, og et vokaliseringssegment fra samtalepartner 

(Gilkerson, et al., 2008). Som har vært interessant i prosjektet, med tanke på hvor deltakende 

informantene har vært i de ulike kontekstene, har de bidratt med lenger ytringer, kun kortere 

svarord eller har være bedre aktive lyttere enn verbalt deltagende og hva og hvordan har 

respondert på samtalepartnernes ytringer. Bruk av korte svarord og gester er kjente 

kommunikasjonsmønstere for afatikere ikke- flytende tale som Brocas-, Transcortical 

motorisk- og Global afasi (Potagas, et al. s.56). Mens en annen kjent utfordring for personer 

med flytende afasiform som Wernickes- Anomisk- og Transcortcal sensorisk afasi, kan være 

å ikke slippe kommunikasjonspartneren til, utfordringer med å prosessere informasjon 

auditivt for så å produsere et passende svar, og her kan bruk av LENA være et nyttig 

observasjons- og analyseverktøy som støtte, for kartlegge afasirammedes styrker og vansker i  

kommunikasjonen. 

5.1.1.6 Ord fra voksne 

LENA skiller som nevnt ikke mellom voksen stemmer fra informant og andre voksene 

samtalepartnere, og det er ikke mulig å vite ikke hvor mange ord informanten selv ytrer, uten 

bruk av manuell transkripsjon. Når det gjelder kvantifisering av antall Adult Words som er 

den mest relevante segmentvariablen for denne pilotstudien, beregner som nevnt LENA Pro 

antall talte ord, men har ikke en funksjonalitet som gjenkjenner talte ord, men består som 

nevnt av en algoritme som estimerer hvor mange ord som ytres i den eksakte sekvensen i en 

spesifikk kontekst (Xu, et al. 2008).  Men det kommer tydelig frem i høyden på søylene i 

hvilke sekvenser det er et høyere kommunikativt aktivitetsnivå, som var interessant i forhold 

til språklig aktivitet og kommunikasjonsmiljøet hos informantene med afasi. Selvom 

ordtellingen i LENA Pro er utviklet i forhold barn og normalspråklige voksne, var det 
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interessant å hvordan ytringene hos informantene med afasi blir opptelt sidestilt med 

transkripsjonen (Xu, et al. 2008).  

5.2 Manuell transkripsjon og bruk av logg 

5.2.1 Manuell transkripsjon 

Bruk av manuell transkripsjon er nyttig, ved at forsker får et inntrykk av informantenes 

utfordringer, interesser og personlighet, som grad av utadvendthet, oppmerksomhet og bruk 

av verbal og nonverbal respons. Kanskje personen er litt tilbakeholden av natur, som også kan 

føre til at aktiv deltagelse i samtaler minimeres. Dette er egenskaper hos afasirammede som er 

utfordrende og kartlegge med kun ordinært kartleggingsverktøy. Språk er som nevnt et 

komplekst system av regler for dannelse av ytringer, som er felles for mennesker som snakker 

det samme språket, så hvordan informantene responderte ved bruk av gester eller språklyder 

er også en viktig kartlegging i forhold til språkforståelse og auditiv prosessering (Lind & 

Kristoffersen 2014, s.11; Qvenild, et al. 2010).  

Bruk av LENA i fremtidig forskning svært interessant, ved å kunne kartlegge hvilke 

kontekster som er viktige for pasienten selv, og hva som påvirker språkvanskene og i hvilke 

kontekster er vanskene mere eller mindre fremtredende. Bruk av LENA og manuell 

transkripsjon kan fremskaffe informasjon om informantens kommunikasjonsmiljø, gjennom 

objektiv observasjon. Ved alvorlig grad av afasi, kan bruk av LENA og transkripsjon, 

benyttes for å kartlegge hva tar den afasirammede selv initiativ til og responderer på, og når 

det er tegn til økt muntlig aktivitet som latter, språklyder, non-ord eller talespråk, som igjen 

kan bidra til tverrfaglig målsetting for tiltak i rehabilitering. 

5.2.2 Bruk av logg 

Bruk av logg har spilt en stor rolle i prosjektet, for å få et innblikk i og å se sammenhenger 

mellom kontekster og antall ord, som de språklige aktivitetene har foregått i. Her har alle 

informantene og deres pårørende gjort en formidabel innsats. Pårørende er en viktig resurs i 

afasirehabilitering og mange har et stort ønske om å bidra. Ved bruk av LENA, kan pårørende 

her få helt konkrete oppgaver i forhold til å fylle ut logg, og eventuelt planlegge, og 

tilrettelegge for ulike aktiviteter og gjøremål under opptaksdagene. Hvis man etter endte 
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opptaksdager gjennomgår resultatene fra LENA Pro i fellesskap, på lik linje som LENA 

brukes i samråd med foreldre. Kan dette bidra til å øke pårørendes forståelse over afatikerens 

styrker og vansker, som igjen kan bidra til en mere konkret støtte i kommunikasjonen de i 

mellom (Ganek & Brophy, 2016 s.25-26). Bruk av logg gir et innblikk daglige gjøremål, 

interesser, og ikke minst hvilke kontekster som oppstår hyppigere enn andre og hvilke 

kontekster som er viktig for afatikeren, som kan benyttes videre i rehabilitering.  

Hva som er viktig for den afasirammede henger i tråd med den psykososiale tradisjonen som 

innfallsvinkel til afasirehabilitering, og innebærer logopedens praksis i mange implisitte og 

eksplisitte avveininger, som har med afatikerens psykososiale fungering og gjøre, (Qvenild, et 

al. 2010, s.31). Tradisjonen handler som nevnt om å jobbe for, å kunne tilpasse seg en 

tilværelse med afasi, og bruk av LENA og logg for å kartlegge afatikerens deltakelse i eget 

kommunikasjonsmiljø, henger da i tråd med de nasjonalfaglige retningslinjene, da 

rehabilitering bør foregå «nærmest mulig pasientens og brukerens vante miljø» 

(Helsedirektoratet, 2018). 

5.3 Styrker og svakheter i prosjektet  

5.3.1 Styrker 

En viktig styrke for prosjektet, er at det er lang opptakstid hos alle informantene, som gir et 

godt visuelt bilde av kommunikasjonsdeltakelse og kommunikasjonsmiljøet til informantene. 

En informant måtte bryte og starte på nytt men fikk allikevel en god lenge sammenlagt, da å 

benytte lang opptakstid er en anbefaling fra LENA Research Foundation (2015). Det ble også 

gitt tydelig og utfyllende informasjon i tillegg informasjonsskrivene, til både pårørende og 

informanter i begge gruppene. Alle informantene hadde noen å være sammen med under 

opptaksdagene, som medførte at det var svært lite av opptakene som var uten kommunikativt 

innhold. Det var god kvalitet på alle opptak, selv om det var tv i bakgrunnen, og også når det 

var flere samtalepartnere tilstede, under transkripsjonen som førte til at ordtellingen gikk 

smidig for seg. 
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5.3.2 Svakheter 

Dette prosjektets største svakhet er at det er svært få informanter, som fører til at funnene ikke 

kan generaliseres til en større populasjon. LENA som analyseverktøy skiller ikke mellom 

antall ord mellom ulike stemme fra voksne fører som fører til trusler i henhold til validitet. 

Det var derfor helt nødvendig med informasjon fra informantenes logger, og anvendelse av 

manuell transkripsjon fra alle informantene for å få mere nøyaktig informasjon, enn hva 

LENA alene kunne gi.  

Bruk av manuell transkripsjon har også ført til en svakhet i henhold til relabiliteten da 

dialekter, afasi og et annet morsmål kan føre til at gjentatt transkripsjon kan føre til ulikheter i 

målingene da det ikke var helt samsvar mellom LENA Pro og transkripsjon på antall ord. Det 

var utfordrende å skille korte-, lange- og innholdsord hos informanten med et annet morsmål, 

da prosodien i språket er ulikt det norske språket.  

5.4 Bruk av LENA for å vise sammenheng mellom 

kontekst og antall ord 

5.4.1Bruk av LENA og begrepet kontekst 

Kontekster preger og setter rammer for våre sosiale interaksjoner og, defineres som nevnt som 

forholdene i omgivelsene, som er hvor man oppholder seg, ulike tidspunkter, hvem man er 

sammen med, hvor mange som er tilstede og hvilke temaer det samtales om (Lind, 2011, 

s.44). 

Det kom frem i analysedelen, at informant L4 hadde et mye lavere antall ord enn de andre 

kommunikasjonsdeltakerne i både språklig- og i situasjonskontekst fra lydopptakene, som er 

viktig informasjon for en logoped, pårørende og for informanten selv, med tanke på 

tilpasninger av målsettinger og spesifikke tiltak i afasirehabilitering. Språklig kontekst kan 

utgjøres av noe som er sagt tidligere i en samtale, eller for eksempel et tema som er debattert i 

media, så når man møter en ny ytring i skrift eller tale, vil vår egen tolkning alltid farges av 

den språklige konteksten (Lind, 2011, s. 45). Forståelsen av den nye ytringen, forutsettes av at 

vi har forståelse for de tidligere ytringene, og forståelsen av de tidligere ytringene, blir 

revidert i lyset av den nye ytringen. (Lind, 2011, s. 46). Bruk av LENA kan bidra til å 

kartlegge interesser og engasjement i egen hverdag enn ordinær kartlegging, ved at objektiv 
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observasjon av analysen kan gi indikasjoner på når den afasirammede viser språklig 

engasjement og når er den afasirammede mindre aktiv i ulike temaer og kontekster utfra på 

analyse og logg. 

I dagliglivet inngår vi alle i ulike kommunikative konstellasjoner, hvor vi har ulike roller som 

for eksempel; ektefelle, forelder, venn, arbeidstaker og pasient og rollen som deltaker endres 

når situasjonskonteksten endres (Lind, 2011, s. 46). Hvilke spesifikke roller som mestres 

bedre språklig og hvilke roller er mere utfordrende å tiltre etter skade er viktig informasjon for 

tilpassing av kommunikasjonstrening. 

Bruk av LENA i afasirehabilitering, kan derfor bidra til å tilrettelegge for kontekster for 

språklig aktivitet, ut fra objektive og store datainnsamlinger på kortere tid enn ved ordinær 

kartlegging. Er det for eksempel som nevnt, mere utfordrende for afatikeren å bidra aktivt i 

samtale med flere samtalepartnere, kan da være en målsetting og det å trene på å ta ordet i en 

samtale med flere personer, vil være et spesifikt tiltak i afasirehabiliteringen. Det er nettopp 

derfor bruken av LENA i dette prosjektet og resultatene er spennende, med tanke på om 

videre forskning på afasirehabilitering, kan oppdage enda mere spesifikke kontekster i 

informantenes hverdag, som bidrar til økt eller lavere språklig aktivitet. 

Å bli rammet av afasi kan som nevnt føre til endringer, i de sosiale rollene man har i nære og 

fjerne relasjoner til personer rundt seg, i de ulike kontekstene i hverdagslivet. Det å ha 

vansker med språket, kan føre til en lavere språklig deltakelse i ulike kontekster, som også ble 

fremvist grafisk, som igjen går utover ulike sosiale roller i ulike kontekster. Her kan bruk av 

LENA bli sentral i kartlegging med objektiv observasjon av personer med afasi, i kjente 

omgivelser og gjøremål, med fokus på hvordan språkvanskene opptrer, men også med tanke 

personens styrker og resurser. Rehabilitering handler som nevnt ikke bare om hva fagpersoner 

skal gjøre for pasienten, men hvordan fagpersoner møter pasienten og bidrar til å skape trygge 

kontekster, der pasienten får være hovedaktør med sine evner og resurser (Helsedirektoratet, 

2018). 

5.4.2 Bruk av LENA i kartlegging, målsetting og samhandling med 

pårørende  

Den afasirammedes egne oppfattelse av seg selv, kan påvirkes av ens egen og andres 

oppfattelse av hva afatikeren mestrer, og vurdering av mestringsnivå fra fagpersoner, 
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pårørende og afatikeren selv, kan i visse tilfeller endre den afasirammedes ulike roller og 

oppfattelse av seg selv i kontekstene (Qvenild et al., 2010). Dette henger sammen med 

begrepet Recovery som er som nevnt et sentralt begrep i nasjonal og internasjonal 

rehabilitering, og oversettes med «å komme seg» Helsedirektoratet (2018). Begrepet handler 

som nevnt om pasientens iboende evner og ressurser til å komme seg etter 

funksjonsnedsettelsen. Recovery beskriver alt den rammede utfører selv, og det som oppstår 

av endringsprosesser, for å håndtere ulike vansker og mestre å leve meningsfullt liv 

(Helsedirektoratet, 2018). Bruk av LENA kan bidra til å støtte fagpersoner, pårørendes og 

afatikerens egne antagelser om både vansker og styrker, kanskje kan man også få positive 

overraskelser i analysen, som man ikke var klar over.  

Kartlegging med opphav i den nevropsykologiske tradisjonen som NGA, har som nevnt et 

stort fokus på kobling mellom skadested og afasiform, som ikke fremheves like sterkt i dag, 

da dagens forskning indikerer at det ikke er et en til en forhold mellom skadested og språklig 

utfall (Code, 2017 s.32; Becker, 2009, s.6). Som nevnt i avsnitt 2.3.2 er allikevel koblingene 

mellom skadested og afasiform anvendte knagger i fagfeltet, både i kartlegging og i 

behandling (Potagas et al. 2017, s.56). LENA blir derfor et viktig supplement til ordinær 

kartlegging ved å kartlegge et større omfang av språklig aktivitet afasirammedes hverdag, og 

objektivt observere hvordan styrker og vansker fremtrer i ulike situasjoner. 

 I forhold til kartlegging i den kognitiv nevropsykologiske tradisjonen er det som nevnt 

forklaringer på svikt i språkprosessering relatert til hvilke komponenter som antas å være i en 

språklig prosess, og også til psykolingvistiske variabler som antas å påvirke den språklige 

prosesseringen, utfra hvor i den språklige prosesseringen svikten er lokalisert (Murray & 

Coppens, 2017, s.90; Worrall, et al. 2017, s. 119). Da de individuelle forskjellene mellom 

afatikerne er så store, blir det å gruppere afasirammede etter språklige utfall, blir lite 

interessant både i rehabilitering og forskning (Murray & Coppens, 2017, s.90). Her blir bruk 

av LENA nyttig i forhold til tilpasning av både målsettinger og tiltak hos den enkelte afatiker, 

ved at viktige interesser og kontekster som oppleves som krevende etter skade lettere kan 

oppdages og dermed tilpasses. Informasjon om kommunikasjonsdeltagelse er viktig for en 

logoped i afasirehabilitering, med tanke på tilpasning av målsettinger og tiltak. Spesielt ved 

bruk av SMARTER Goals som er en tverrfaglig målsetting i samråd om er viktig for 

pasienten selv, og skal vise prioriteringer, evalueringer underveis av progresjon i 

intervensjonen, gjennom å danne gjennomførbare steg i tiltakene (Wilson, 2017, s.6). 
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Som nevnt er det svært mange pårørende som ønsker å delta aktivt i den afasirammedes 

hverdag, og bruk av logg vil her være en svært viktig oppgave i bruk av LENA. Man kan 

derfor se på LENA som et samarbeid mellom logoped, afatikeren selv og pårørende, som kan 

bidra til å kunne oppdage enda mere spesifikke sammenhenger mellom kontekster og antall 

ord, som igjen vil være en støtte i målsettinger og spesifikke tiltak. 

5.4.3 Bruk av LENA i  SunCIST som spesifikt tiltak 

Bruk av SunCIST i forhold til bruk av LENA i prosjektet er interessant, da SunCIST opererer 

med den samme situasjonskonteksten to ganger daglig i 15 arbeidsdager, og øking av 

vanskegrad av begrepene, foregår i den samme kontekstrammen (Kirmess, 2015). SunCIST 

bygger som nevnt på prinsipper om hjernens plastisitet, intensitet i treningen, og at treningen 

skal befinne seg i naturlige og dagligdagse situasjoner. Dette går som nevnt ut på at ut på at 

språktreningen skal ha en høy intensitet innenfor en kort tidsperiode, som kan ha en 

overføringsverdi til intense kontekster i hjemmemiljøet, som for eksempel et middagsselskap 

(Kirmess, 2015).  

Bruk av LENA i forbindelse med SunCIST opphold, kan vise til antall talte ord som personen 

ytrer i spillsituasjonen i starten og i slutten av oppholdet, for å undersøke effekt, og for å følge 

en mulig utvikling under oppholdet. Da det er et stort fokus på turtaking i 

situasjonskonteksten i SunCIST, og at dette kan tilpasses lettere av logopeden, enn av 

kommunikasjonsdeltagere i hjemmemiljøet, vil dette gjøre manuell transkribering mere 

oversiktlig. Bruk av LENA under SunCIST opphold kan også være interessant for å 

undersøke når er det økt språklig aktivitet i hele gruppen, under trening og ikke minst i 

pausene, hvordan er den språklige aktiviteten i mellom deltakerne da. 

Hjernens plastisitet er et sentralt prinsipp i SunCIST og rehabilitering generelt, og er hjernes 

evner til å danne nye forbindelser, tilpasning og endring, i forhold til erfaring og læring, 

gjennom ytre miljømessige påvirkninger og fysiologiske endringer (Papathanasio, Coppens, 

Durand og Ansaldo, 2017, s. 64; Becker, 2009, s. 6; Kirmess, 2015). Læring og repetisjon er 

viktig for gjenvinning av språkferdigheter hos afasirammede etter hjerneslag, og bør som 

nevnt ikke anses som kun én prosess, og det er grunn til å anta at en slik bedring, består av 

endringer i flere underliggende kognitive prosesser (Papathanasio, et al., 2017, s. 64). Så 

fokus på repetisjon, oppmerksomhet og turtaking i intensive treningsøkter med et tilpasset 

vanskenivå er sentralt for språktrening i afasirehabilitering. Plastiske endringer i hjernen, ser 
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ut til å utløses i størst grad, og på en svært hensiktsmessig måte, gjennom intensiv trening, av 

akkurat den funksjonen som skal gjenvinnes, som i SunCIST er bedring av talespråket hos 

afasirammede (Becker, 2009, s. 7). Det mest optimale treningsutbytte får personen med afasi, 

når treningsoppgavene oppleves som meningsfylte og nyttige, og hjernen trenger også noen 

utfordringer, for og stadig kunne bli litt og litt bedre (Kirmess, 2011 s.13). 

Etter å studert analysen fra LENA Pro, gis det et inntrykk av språklig intensitet i hverdagen til 

informantene. Som nevnt i analysen av funn, kom det frem at det var liten grad av turtaking 

hos informantene, spesielt hos en. Det å spesifikt trene på turtaking, gjøres i SunCIST i stor 

grad, og er viktig å trene på både for personer med afasi men også  for pårørende og andre 

kommunikasjonspartnere, for at den afasirammede skal kunne få deltatt aktivt i 

kommunikasjonen. For det kan være utfordrende for en person med afasi å delta aktivt i en 

gitt tematikk, når en kanskje leter etter ord, skal sette ordene sammen til en setning, som i 

tillegg skal passe inn på det rette tidspunktet i samtalen. Det finnes som nevnt flere grunner til 

at språktrening i gruppe har en positiv overføringsverdi til kommunikasjon i afasirammedes 

hverdag. Trening i gruppe er forebyggende mot ensomhet og isolasjon, ved at det trenes på 

sosial deltagelse, de afasirammede gis en mulighet for å dele bekymringer, frustrasjon og å 

kunne dele sin historie i felleskap (Davidson & Worrall, 2017 s. 320). Her kan også bruk av 

LENA vise spesifikke tidspunkt der afasirammede er språklig aktive som er viktig for egen 

opplevelse av mestring. Deltakerne i gruppen får både bruke og å øve på språklige ferdigheter 

intensivt i en trygg kontekst, som fører til et samhold som bidrar til gledesfyldte aktiviteter 

(Davidson & Worrall, 2017 s. 320). De afasirammede får også en mulighet til å lære av 

hverandre som også er viktig for utvikling av selvbilde om å leve med afasi, og å kunne få 

være en støtte for andre (Davidson & Worrall, 2017 s. 320). Bruk av LENA i kan dermed 

bidra til, å støtte den afasirammede med å tilpasse seg et dagligliv med afasi. 

5.5 Konklusjon 

Bruk av LENA kan vise sammenheng mellom kontekst og antall ord hos afasirammede, 

gjennom å se på aktivitetslogg og antall registrerte ord, i det eksakte tidspunktet som 

konteksten har foregått i. Men et viktig moment er at lydopptakeren ikke skiller voksne 

stemmer fra hverandre, men registrerer antall ord i samme søyler, og kan derfor ikke vise 

eksakt hva den som bærer opptakeren eller hva kommunikasjonspartnerne ytrer. Det er derfor 

nødvendig å benytte logg over gjøremål under opptakene, samt bruk av manuell transkripsjon, 
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for å kunne fordele antall talte ord til hver enkelt kommunikasjonsdeltaker i konteksten.  

Opptakeren er enkel å bruke og det stilles lite krav til teknisk forståelse til både informant og 

deres pårørende.  

Samarbeid med pas. selv og pårørende som ressurs, om hva kontekst er og sammen finne ut 

av hvordan de enkelte kontekstrammene bør tilpasset etter behov, er nyttig erfaringer man kan 

oppnå ved bruk av LENA. For å få til et godt resultat av bruk av LENA i afasirehabilitering, 

kreves det god informasjon til de som skal fylle ut logg, planlegging av gjøremål, god 

informasjon om hvordan LENA fungerer og hvordan resultatene skal brukes for å forebygge 

for at ingen føler seg overvåket. Alle informantene var kritiske men nysgjerrige, så god 

informasjon var et viktig bidrag for utførelse av opptakene og gjennomføringen av de 

detaljerte loggene. 

Et ønske for fremtiden er at LENA Pro videreutvikles til å kunne identifisere en voksen 

person, med lik identifisering som ved barn som bærer lydopptakeren, som vil være svært 

nyttig for at LENA Pro skal kunne gi enda tydeligere informasjon om kommunikasjonsmiljøet 

i ulike kontekster til afasirammede. 

Bruk av LENA gir flere muligheter enn begrensninger i afasirehabilitering i forhold til 

kartlegging og målsetting, vurdering av målsettinger og tiltak samt samarbeid med pårørende. 

LENA er derfor et verdifullt observasjons- og analyseverktøy som det bør forskes videre på i 

afasirehabilitering. 
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endringer i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, jf. hfl. § 11.



Med vennlig hilsen

Britt Ingjerd Nesheim
Prof.em.Dr med.
leder REK sør-øst C

Claus Henning Thorsen
Rådgiver

Kopi til: Universitetet i Oslo ved øverste administrative ledelse: universitetsdirektor@uio.no



Informasjonsskriv til frivillige deltakere i 

forskningsprosjekt 
 

Du er herved invitert til å delta på et forskningsprosjekt tilknyttet Universitetet i Oslo. 

Forskningsprosjektet vil undersøke lytte- og tale-språkmiljøet hos personer med afasi i 

samspill med andre samtalepartnere. Formålet med prosjektet er å gi en oversikt over lytte- 

og tale-språkmiljøet hos personer med afasi i sin dagligdagse miljø, og undersøke om enkelte 

faktorer kan påvirke eventuell kommunikasjon og sosial omgang.  

 

Afasi betegner ervervede språkvansker etter hjerneslag eller hjerneblødning. Det påvirker 

ikke bare personen med afasi men også samtalepartnere. Pr. i dag vet vi for lite om hvordan 

språklige ferdigheter anvendes i hjemmemiljøet. Derfor et det aktuelt å undersøke en ny 

kartleggingsmetode (LENA) for denne brukergruppen med formål om å kartlegge 

kommunikasjon i hjemmemiljø, eller andre relevante bomiljøer for afasirammede (f eks 

rehabiliteringsinstitusjon, sykehjem).  

 

Informasjonen til studien vil bli innhentet via en lydopptaker produsert av Lena Foundation 

(LENA) (www.lenafoundation.org), og metoden er en av de første av sitt slag. Målemetoden 

innebærer å objektivt kvantifisere antall ord en person hører i løpet av en hel dag, samt hvor 

mange ytringer personen selv uttrykker. Man kan også trekke frem informasjon om lyttemiljø 

og kommunikasjonsmønstre mellom informanten (deg) og dem man har samtale med.  

 

Du kommer til å bli bedt om å gjøre en LENA-innspilling som omfatter to hele dager med 

lydopptakeren slått på. LENA-innspilleren er et lite apparat på størrelse med en mobiltelefon, 

som er plassert i et beskyttelsesetui man kan feste på brystet. Innspilleren kan registrerer 

lytte- og tale-miljø og kommunikasjon i 12-16 timer. Et avansert dataprogram regner ut antall 

ord som blir ytret, både av personer rundt, og forsøkspersonen selv. Den vil også registrere 

lyttemiljøet forøvrig som for eksempel elektronisk lyd (tv, radio). Hver avspilling blir kodet 

og slettet etter endt innsamling.  Ingen uautoriserte personer vil ha tilgang til innspillingene 

som vil bli kodet og behandlet på Universitetet i Oslo sin forskningslab.  

 

http://www.lenafoundation.org/


Resultatet i denne pilotstudien inngår i masteravhandling ved UiO og vil muligens bli 

publisert i vitenskapelige artikler. Prosjektet avsluttes 1.6.2019. Den vil være helt 

anonymisert slik at deltakeres identitet ikke blir publisert.  

Deltakerne av studien har rett til å trekke seg når som helst under forskningsprosjektets løp, 

men allerede innsamlet data vil ikke bli trukket fra resultatene.  Deltakerne har også rett til å 

få  innsamlede opplysninger slettet dersom man trekker seg fra studien (så fremt data ikke har 

inngått i analyse).  

Deltakerne i henhold til helseforskningsloven § 50 er dekket av pasientskadeloven dersom 

det skulle oppstå skade.  

 

Har du/dere spørsmål til forskningsprosjektet kan dere kontakte følgende: 

 

Masterstudent: 

Anne-Cathrine Thijn Sverdrup 

ISP, UiO 

Tlf:900 82 861 

Mail: acsverdr@ student.uv.uio.no 

Veiledere: 

 

Melanie Kirmess 

Førsteamanuensis, emneansvarlig i logopedi/deltid 

ISP, UiO 

Tlf: +47 – 22858068 

Melanie.kirmess@isp.uio.no  

 

Ulrika Löfkvist 

Førsteamanuens, emnesansvarig i audiopedagogikk  

Institutt for spesialpedagogikk 

Tlf: +46 709312368 

ulrika.lofkvist@isp.uio.no 

 

 

 

  

mailto:Melanie.kirmess@isp.uio.no
mailto:ulrika.lofkvist@isp.uio.no


 

Informert samtykke 

Jeg har lest og forstått at: 

● Å delta i studien er frivillig.  

● Jeg kan når som helst avbryte samarbeidet uten videre forklaring.  

● Ved behov kan jeg kontakte prosjektansvarlig med spørsmål.  

 

Jeg samtykker til å delta i prosjektet   

 

 

 

Sted og dato ………………………………………………………… 

 

Signatur …………………………………………………………….. 

 

 

 

Leveres til: 

Masterstudent 

Anne-Cathrine T. Sverdrup 

 



Pårørende 

Informasjonsskriv til pårørende 

 

Personen du deler bolig med, har fått opphold på Sunnaas sykehus for å delta på intensiv 

rehabilitering (SunCIST). Samtidig inviteres dere til å delta i et forskningsprosjekt tilknyttet 

Universitetet i Oslo. Vi ønsker med dette brevet å informere både samboer/ektefelle og 

eventuelle hjemmeboende barn om forskningsprosjektet.  

 

Formålet prosjektet er å undersøke om intensiv rehabilitering ved Sunnaas sykehus 

(SunCIST) kan fremme språklig endring hos personer med afasi. 

Dette gjøres ved å benytte en ny målemetode som er; Language Enviormental Analysis 

(LENA).    

Informasjonen til studien vil bli innhentet via en lydopptaksenhet produsert av Lena 

Foundation (www.lenafoundation.org), og metoden er en av de første av sitt slag. 

Målemetoden innebærer å objektivt kvantifisere antall ord en person hører i løpet av en hel 

dag, samt hvor mange ytringer personen selv uttrykker. Man kan også trekke frem 

informasjon om lyttemiljø (bakgrunnsstøy) og kommunikasjonsmønstre mellom informanten 

(deg) og dem man har samtale med.  

Hvis LENA viser seg å være et nyttig verktøy for kunne måle hverdagskommunikasjon (som 

per i dag ikke fanges opp på god nok måte gjennom standardiserte testsituasjoner) og 

endring tilknyttet et rehabiliteringsprogram. Kan LENA kan gi muligheter for å bedre 

oppfølging av personer med afasi, ved at forskning på hva som har en effekt i et språkmiljø, 

og studier på hvilken effekt ulike behandlingsopplegg i afasirehabilitering har, kan utvikles. 

 

Hvis du og den du bor sammen med velger å delta i dette prosjektet, vil det bli gjort to hele 

dager med lydopptak. Et opptak før oppholdet på Sunnaas, og et opptak når oppholdet er 

avsluttet. 

LENA-opptakeren er et lite apparat på størrelse med en mobiltelefon, som er plassert i et 

beskyttelsesetui man kan feste på brystet. I tillegg er det behov for at det skrives en liten 

logg som beskriver hvilke aktiviteter som skjer i løpet av dagen, om dere for eksempel  har 

besøk eller om dere deltar på ulike aktiviteter.  

Opptaksenheten kan registrere lytte- og tale-miljø og kommunikasjon i ca 12 timer. Det vil si 

at du som pårørende, vil være med på mye av dette lydopptaket. Et avansert dataprogram 

regner ut antall ord som blir ytret, både av personer rundt, og forsøkspersonen selv. 

Opptakeren vil også registrere lyttemiljøet forøvrig som for eksempel elektronisk lyd (tv, 

radio). Det aller meste av lydopptaket vil kun bli behandlet av dataprogrammet, men etter 



Pårørende 

avtale med informant vil forskeren lytte til 10 minutter av hvert lydopptak for å kontrollere at 

dataprogrammet teller ord på samme måte som et menneske vil gjøre det.  

 

Ingen uautoriserte personer vil ha tilgang til innspillingene som vil bli anonymisert og 

behandlet på Universitetet i Oslo sin forskningslab. Resultatet i denne pilotstudien inngår i 

en masteravhandling ved UiO og vil muligens bli publisert i vitenskapelige artikler. Innsamlet 

informasjon vil bli helt anonymisert slik at deltakeres identitet ikke blir publisert. Deltakerne 

av studien har rett til å trekke seg når som helst under forskningsprosjektets løp. 

Masteravhandlingen vil være ferdig sommeren 2018, mens hovedprosjektet først blir 

avsluttet 1. desember 2022. Avidentifiserte data vil bli lagret frem til denne datoen og slettes 

deretter. 

 

Har du spørsmål til forskningsprosjektet kan du kontakte følgende: 

 

Masterstudent/prosjektmedarbeider: 

Anne-Cathrine T. Sverdrup 

Masterstudent logopedi 

Institutt for spesialpedagogikk, UiO 

Telefon: +47 90 08 28 61 

Epost: acsverdr@student.uv.uio.no 

 

Prosjektleder 

Melanie Kirmess 

Førsteamanuensis, emneansvarlig i logopedi/deltid 

Institutt for spesialpedagogikk, UiO 

Telefon: +47 22 85 80 68 

Epost: melanie.kirmess@isp.uio.no  

 

Prosjektleder 

Ulrika Löfkvist 

Førsteamanuensis, emneansvarlig i audiopedagogikk  

Institutt for spesialpedagogikk, UiO 

Telefon: +47 94 83 22 55 

Epost: ulrika.lofkvist@isp.uio.no 

 

 



Pårørende 

 

  



Pårørende 

 

Informert samtykke 

 

 

Jeg har lest og forstått at: 

 

● Å delta i studien er frivillig.  

● Jeg kan når som helst avbryte samarbeidet uten videre forklaring.  

● Ved behov kan jeg kontakte prosjektansvarlig med spørsmål.  

 

 

Eventuelle hjemmeboende barn over 15 år skal selv signere i samtykkeskjema. Barn under 15 år er 

det foresatte som signerer for.  

 

 

Jeg samtykker til å delta i prosjektet   

 

 

 

Sted og dato ………………………………………………………… 

 

 

Signatur ……………………………………………………………… 

 

 

Leveres til: 

Anne-Cathrine T. Sverdrup 

Masterstudent logopedi 

Institutt for spesialpedagogikk, UiO 



Informasjonsskriv til frivillige deltakere i 

forskningsprosjekt 
 

Du er herved invitert til å delta på et forskningsprosjekt tilknyttet Universitetet i Oslo. 

Forskningsprosjektet vil undersøke lytte- og tale-språkmiljøet hos personer med afasi i 

samspill med andre samtalepartnere. Formålet med prosjektet er å gi en oversikt over lytte- 

og tale-språkmiljøet hos personer med afasi i sin dagligdagse miljø, og undersøke om enkelte 

faktorer kan påvirke eventuell kommunikasjon og sosial omgang.  

 

Afasi betegner ervervede språkvansker etter hjerneslag eller hjerneblødning. Det påvirker 

ikke bare personen med afasi men også samtalepartnere. Pr. i dag vet vi for lite om hvordan 

språklige ferdigheter anvendes i hjemmemiljøet. Derfor et det aktuelt å undersøke en ny 

kartleggingsmetode (LENA) for denne brukergruppen med formål om å kartlegge 

kommunikasjon i hjemmemiljø, eller andre relevante bomiljøer for afasirammede (f eks 

rehabiliteringsinstitusjon, sykehjem).  

 

Informasjonen til studien vil bli innhentet via en lydopptaker produsert av Lena Foundation 

(LENA) (www.lenafoundation.org), og metoden er en av de første av sitt slag. Målemetoden 

innebærer å objektivt kvantifisere antall ord en person hører i løpet av en hel dag, samt hvor 

mange ytringer personen selv uttrykker. Man kan også trekke frem informasjon om lyttemiljø 

og kommunikasjonsmønstre mellom informanten (deg) og dem man har samtale med.  

 

Du kommer til å bli bedt om å gjøre en LENA-innspilling som omfatter to hele dager med 

lydopptakeren slått på. LENA-innspilleren er et lite apparat på størrelse med en mobiltelefon, 

som er plassert i et beskyttelsesetui man kan feste på brystet. Innspilleren kan registrerer 

lytte- og tale-miljø og kommunikasjon i 12-16 timer. Et avansert dataprogram regner ut antall 

ord som blir ytret, både av personer rundt, og forsøkspersonen selv. Den vil også registrere 

lyttemiljøet forøvrig som for eksempel elektronisk lyd (tv, radio). Hver avspilling blir kodet 

og slettet etter endt innsamling.  Ingen uautoriserte personer vil ha tilgang til innspillingene 

som vil bli kodet og behandlet på Universitetet i Oslo sin forskningslab.  

 

http://www.lenafoundation.org/


Resultatet i denne pilotstudien inngår i masteravhandling ved UiO og vil muligens bli 

publisert i vitenskapelige artikler. Prosjektet avsluttes 1.6.2019. Den vil være helt 

anonymisert slik at deltakeres identitet ikke blir publisert.  

Deltakerne av studien har rett til å trekke seg når som helst under forskningsprosjektets løp, 

men allerede innsamlet data vil ikke bli trukket fra resultatene.  Deltakerne har også rett til å 

få  innsamlede opplysninger slettet dersom man trekker seg fra studien (så fremt data ikke har 

inngått i analyse).  

Deltakerne i henhold til helseforskningsloven § 50 er dekket av pasientskadeloven dersom 

det skulle oppstå skade.  

 

Har du/dere spørsmål til forskningsprosjektet kan dere kontakte følgende: 

 

Masterstudent: 

Anne-Cathrine Thijn Sverdrup 

ISP, UiO 

Tlf:900 82 861 

Mail: acsverdr@ student.uv.uio.no 

Veiledere: 

 

Melanie Kirmess 

Førsteamanuensis, emneansvarlig i logopedi/deltid 

ISP, UiO 

Tlf: +47 – 22858068 

Melanie.kirmess@isp.uio.no  

 

Ulrika Löfkvist 

Førsteamanuens, emnesansvarig i audiopedagogikk  

Institutt for spesialpedagogikk 

Tlf: +46 709312368 

ulrika.lofkvist@isp.uio.no 
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Informert samtykke 

Jeg har lest og forstått at: 

● Å delta i studien er frivillig.  

● Jeg kan når som helst avbryte samarbeidet uten videre forklaring.  

● Ved behov kan jeg kontakte prosjektansvarlig med spørsmål.  

 

Jeg samtykker til å delta i prosjektet   

 

 

 

Sted og dato ………………………………………………………… 

 

Signatur …………………………………………………………….. 

 

 

 

Leveres til: 

Masterstudent 

Anne-Cathrine T. Sverdrup 

 



Afasivennlig versjon 

 

 

 

Vil du delta i forskning om afasi? 

 

Vi lurer på:  

Hvordan og hvor mye kommuniserer personer med afasi i hverdagen? 

 

✓ Det er frivillig å delta. 

✓ Det er mulig å trekke seg når 

som helst. 

 

✓ Alle data blir anonymisert slik 

at du ikke kan identifiseres. 

 

 

✓ Vi skal bruke et nytt verktøy 

som heter LENA.  

✓ LENA er en lydopptaker som 

tar opp samtaler i miljøet rundt 

den som bærer den. 

 

 



Afasivennlig versjon 

✓ Du gjør lydopptak i to dager.  

✓ Ca 12 timer hver dag. 

 

✓ Du skriver logg over dagens 

hendelser på opptaksdagene. 

 

 

✓ Et dataprogram i LENA 

analyserer lydopptaket.  

✓ Den beskriver HVOR MYE den 

enkelte personen snakker.  

✓ Det betyr at det normalt IKKE 

høres på alt som sies. 

 
 

 

✓ Forskeren ønsker å høre på 10 

minutter av lydopptaket. 

✓ Forskeren trenger å sjekke om 

dataprogrammet teller ord på 

samme måte som et 

menneske. 

 

 

2 kartlegginger er tilknyttet 

prosjektet: 

1) Norsk grunntest for afasi (NGA) 

2) Et spørreskjema om deg 

 

 

9:00 Frokost 

10:30 Handletur 

12:00 Familiebesøk 

16:00 Middagslur 

17:00 … 



Afasivennlig versjon 

 

✓ Resultatene fra prosjektet vil 

presenteres i en 

masteroppgave og i en 

vitenskapelig artikkel. 

 

 

 

✓ Masteroppgaven avsluttes 

sommeren 2018.  

✓ Selve prosjektet avsluttes 

første desember 2022. Det 

betyr at din informasjon lagres 

avidentifisert til denne datoen. 

 

 

✓ Alle data slettes etter at 

prosjektet er avsluttet. 

 

 

Har du spørsmål kan du kontakte: 

Masterstudent/prosjektmedarbeider: 

Anne-Cathrine T. Sverdrup 

Masterstudent logopedi, Institutt for spesialpedagogikk, UiO 

Telefon: +47 97 63 06 68 

Epost: uetinbod@student.uv.uio.no 

 

Prosjektledere/veiledere: 

Melanie Kirmess 

Førsteamanuensis, emneansvarlig i 

logopedi/deltid 

Institutt for spesialpedagogikk, UiO 

Telefon: +47 22 85 80 68 

Epost: melanie.kirmess@isp.uio.no  

 

Ulrika Löfkvist 

Førsteamanuensis, emneansvarlig i 

audiopedagogikk  

Institutt for spesialpedagogikk, UiO 

Telefon: +47 94 83 22 55 

Epost: ulrika.lofkvist@isp.uio.no 



Afasivennlig versjon 

 

 

Informert samtykke 

 

Jeg har fått informasjon om deltakelse i studien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har forstått informasjonen. Jeg har fått de forklaringene jeg trenger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har fått muligheten til å stille spørsmål om det å delta studien. Jeg er fornøyd 

med svarene jeg har fått. 

 

 

 

 

 

 



Afasivennlig versjon 

 

Jeg er klar over at det er frivillig å delta og jeg kan trekke meg fra prosjektet når som 

helst. Jeg trenger ikke oppgi grunn.  

 

 

Jeg vet at jeg kan kontakte prosjektansvarlig hvis jeg har spørsmål. 

 

Jeg samtykker til å være med i prosjektet. 

 

 

 

Sted og dato ………………………………………………………… 

 

Signatur ……………………………………………………………… 



LENA DPL NR.: 
Opptaksdag: 
Informant: 

kl. 0800  
 

kl. 0900  

kl. 1000 
 

 

kl.1100  

kl. 1200  

kl. 1300  

kl. 1400  

kl. 1500   

kl.1600  

kl. 1700  

kl. 1800 
 

 

kl. 1900  

kl. 2000 
  

 

kl. 2100  

kl. 2200  

 



LENA DPL NR.: 
Opptaksdag: 
Informant: 

kl. 0800  
Frokost med ektefelle 

kl. 0900 Telefonsamtale med datter kl. 0820 til 0830 

kl. 1000 
 

Handletur på butikken med ektefelle 

kl.1100 Lunsj med ektefelle kl. 1130 

kl. 1200 Hvile 

kl. 1300 Hvile 

kl. 1400 Besøk av datter og ett barnebarn 

kl. 1500  Besøk 

kl.1600 Middag med ektefelle 

kl. 1700 Middagshvil 

kl. 1800 
 

Besøk av to gode venner 

kl. 1900 Besøk 

kl. 2000 
  

Besøk 

kl. 2100 Ser på TV sammen med ektefelle 

kl. 2200 God natt! 

 




















