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Bakgrund
TBI (Traumatic Brain Injury)
• Diffusa och/eller fokala hjärnskador
• Mild, måttlig, svår
• Kognitiva symtom och kommunikation

Bedömning diskursnivå 
• Ej afatiska svårigheter
• Narrativer, konversationer, procedurella beskrivningar

Tidigare forskning
• Reducerad lingvistisk produktivitet
• Avvikande makrostrukturellt beteende
• Inga studier på tidig återhämtning svår TBI, 
• Heterogenitet i tid sedan skada



Syfte och frågeställningar
Syfte

Undersöka tidig kommunikativ återhämtning vid svår TBI. 

Frågeställningar
1) Sker en förändring i lingvistisk produktivitet mellan 3 och 6 

månader efter skadetillfället?

2) Sker en förändring i makrostrukturellt beteende mellan 3 och 6 
månader efter skadetillfället?

3) Skiljer sig den procedurella diskursen mellan deltagarna med 
svår TBI och friska talare vid 3 och 6 månader efter 
skadetillfället?



Metod
Data
• Longitudinellt projekt Sydney Universitet
• Data insamlad 3 och 6 månader efter skadetillfället
• Protokoll, standardiserade och icke-standardiserade uppgifter

– Procedurell beskrivning: Cheese and Vegemite sandwich

Deltagare
• 43 personer med svår TBI, 17-67 år
• 37 kontrollpersoner från AphasiaBank, 23-55 år

-> Peanut butter and jelly sandwich





Metod
Transkribering
• Blindad

• Segmentering yttranden

• Kontrollgruppens transkriptioner från AphasiaBank

Undersökningsvariabler
o Lingvistisk produktivitet
– Antal ord
– Antal yttranden

– Ord/yttrande

– Taltid

– Ord/sekund

o Makrostrukturella element
– ”Essential steps” – steg som fler än 80% av kontrollerna nämnde (Snow et al., 1997) och Ulaowska et 

al., (1983)

– ”Optional steps” - steg som färre än 80% av kontrollerna nämnde (Snow et al., 1997) och definition 
från Ulatowska et al., (1983)

– ”Low content elements” – repetition, irrelevans, tvetydighet

-> Makrostrukturell checklista





Reliabilitet
• Mål: Nå 80% reliabilitet

Transkription (endast TBI-grupp)
• Intrabedömarreliabilitet på 20% (18 transkriptioner)
-> 92,96%
• Interbedömarreliabilitet på 19,8% (17 transkriptioner)
-> 92,72%

Makrostrukturell analys (kontrollgrupp och TBI-grupp)
• Intrabedömarreliabilitet på 21% (26 transkriptioner)
-> 91,21%
• Interbedömarreliabilitet på 21% (26 transkriptioner)
-> 81,21% 



Statistisk analys

• Inomgruppmätningar
–Wilcoxon signed ranks test
– Beroende t-test

• Mellangruppmätningar
–MannWhitney U-test
– Oberoende t-test

• Bonferronijustering



Resultat



Resultat
• Förändringen i antal Optional steps mellan 3 och 6 månader var signifikant 

större än förändringen i antal Low content elements mellan 3 och 6 
månader efter skadetillfället. 
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Diskussion
1) Förändring i lingvistisk produktivitet mellan 3 och 6 månader efter 

skadetillfället i TBI-gruppen?

• Ej reducerad produktivitet (förutom talhastighet)
-> Förändring över tid ej att förvänta

2) Förändring i makrostrukturellt beteende mellan 3 och 6 månader 
efter skadetillfället i TBI-gruppen?

• Viss indikationer på förbättring
-> Low Content element ej signifikant fler än kontroller vid 6 

månader efter skada
-> Tendens till ökning i antal Optional steps
-> Speglar kognitiva funktioner – minne, planering, inhibition?

• För kort tid att se förändring?



Diskussion
3) Skillnader i diskursbeteende mellan friska talare och personer 

med svår TBI vid 3 och 6 månader efter skadetillfället?

• Lingvistisk produktivitet
• Enkel och strukturerad uppgift 

-> Genererar normal produktivitet
• Skillnad i talhastighet TBI och kontroller 

-> Dysartri

• Makrostrukturellt beteende
• Svårigheter i enkel och strukturerad uppgift även efter 12 veckors 

återhämtning
-> Alla kontroller klarade alla Essential steps
-> Kognitiva dysfunktioner fortfarande mycket påtagliga?
-> Indikation på hur mer komplexa diskurser och kontexter 



Diskussion
Kritik
• Olika procedurella diskurser TBI-grupp och 

kontrollgrupp
• Uppgift sist i protokoll
• Deltagarantal

Framtida forskning
• Ytterligare uppföljning
• Analysera andra genrer
• Relatera prestationer inom diskurs till t.ex. 

självskattning och behandlingsinsatser



Tack!


