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SAMMANFATTNING	
Personer med afasi lider ofta av sina språkliga svårigheter och upplever dem som ett 
allvarligt problem. När förmågan till effektiv kommunikation genom talat språk inte 
räcker till kan ett Alternativt och Kompletterande Kommunikationssätt (AKK) behövas. 
Det möjliggör att personen, förutom med tal, kommunicerar med till exempel bilder, 
gester eller tecken. Proceduren att välja ett passande AKK är komplicerad och det 
händer att ett hjälpmedel som inte passar individens behov sätts in av logoped, eller att 
ett hjälpmedel inte sätts in alls. För att utveckla och förbättra möjligheten att avgöra om 
och i så fall vilket hjälpmedel som bör användas har Lasker och Garrett utvecklat 
bedömningsverktyget The Multimodal Communication Screening Test for persons with 
Aphasia (MCST-A). Denna studies huvudsyfte var att översätta MCST-A till svenska. 
Studien delades upp i tre delar; 1) översättning och anpassning av MCST-A till svenska, 
2) prövning av översättningen på personer utan afasi samt 3) en första testning på 
personer med måttlig till grav kronisk afasi där deras resultat på MCST-A jämfördes 
med en skattning av deras förmåga att kommunicera med AKK i vardagen. 
Översättningen och anpassningen ledde till en fungerande version på svenska. 
Resultatet från testningen på personer med afasi går i linje med tidigare forskning, där 
resultatet på MCST-A speglar personers skattade förmåga att kommunicera med AKK i 
vardagen. MCST-A kan således vara ett användbart instrument för att avgöra om och på 
vilken nivå ett hjälpmedel kan användas av en person med afasi. Det är dock inte 
möjligt att dra en generaliserbar slutsats utifrån denna studies resultat då urvalet var 
begränsat. 
 
Nyckelord: afasi, översättning, The Multimodal Communication Screening Test for 
persons with Aphasia (MCST-A), Alternativt och Kompletterande Kommunikationssätt 
(AKK), Garretts kommunikatörsnivåer. 
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ABSTRACT	
Individuals with aphasia often suffer from their language difficulties and experience 
them as a serious problem. When the ability to communicate effectively through spoken 
language is insufficient, an Augmentative and Alternative Communication (AAC) may 
be required. This allows the person, in addition to speech, to communicate with for 
example pictures, gestures or body language. The procedure for choosing a suitable 
AAC is complicated, sometimes an aid that doesn’t suit the needs of the individual is 
provided by speech-language pathologists and sometimes an aid isn’t provided at all. In 
order to develop and improve the ability to determine if and what aids should be used, 
Garrett and Lasker developed the assessment tool The Multimodal Communication 
Screening Test for Individuals with Aphasia (MCST-A). The main purpose of this study 
was to translate MCST-A into Swedish. The study was divided into three parts; 1) 
translation and adaptation of MCST-A to Swedish, 2) testing the translation on persons 
without aphasia, and 3) a first test on persons with moderate to severe chronic aphasia, 
where their results on MCST-A were compared with an estimate of their ability to 
communicate with AAC in daily life. The translation and adaptation led to a working 
version in Swedish. The results from the persons with aphasia is in line with previous 
research, where the results on MCST-A reflects the estimated ability to communicate 
with AAC in their daily lives. Thus, MCST-A can be a useful tool to determine whether 
if and on what level aids can be used by a person with aphasia. However, it’s not 
possible to draw a generalizable conclusion based on the results of this study as the 
sample was small. 
 
Keywords: aphasia, translation, The Multimodal Communication Screening Test for 
persons with Aphasia (MCST-A), Augmentative and Alternative Communication (AAC), 
Classification of Communicators with Aphasia. 
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1. Inledning	 	
Person med afasi: ”Att bara sitta här, stum och dum, med huvudet fullt av mer eller mindre 
briljanta kommentarer, utan att kunna använda dem, är påfrestande, mycket påfrestande, och det 
gör mig väldigt arg. Jag känner mig totalt värdelös, som ett paket där det står ”otjänligt gods”” 
Översatt utdrag ur Nyström (2006, s. 44). 

 
1.1. Afasi	

1.1.1. Prevalens,	orsak,	symtom		
För de flesta är daglig kommunikation enkel och effektiv vid interaktion med andra. 
Enkel och effektiv kommunikation är dock inte en självklarhet för alla på grund av att 
vissa personer är oförmögna att kommunicera med talat språk (Beukelman & Mirenda, 
2013). 
 
Afasi definieras som en språkstörning efter en förvärvad hjärnskada. Vanligtvis orsakas 
afasi av en rubbning av blodflödet i hjärnan, det vill säga stroke. I Sverige får årligen 
cirka 7 200 personer afasi efter stroke (Lohmander et al., 2017). Afasi kan även orsakas 
av traumatiska hjärnskador, tumörer eller inflammatoriska tillstånd i hjärnan (Ahlsén, 
2014). Afasi i det akuta skedet är ett dynamiskt tillstånd vars utveckling är svår att 
förutspå (Fridriksson, Holland, Coull, Plante, Trouard & Beeson, 2002). Om de 
språkliga svårigheterna kvarstår mer än sex månader efter insjuknande övergår afasin i 
en kronisk fas (Laska, Hellblom, Murray, Kahan & Von Arbin, 2001). 
Svårighetsgraden av afasi minskar så gott som alltid spontant under första året 
(Pedersen, Vinter & Olsen, 2003). Den största förbättringen sker vanligtvis under de tre 
första månaderna efter hjärnskadan, förbättringen kan dock fortsätta upp till sex 
månader och ibland även under flera år (Demeurisse et al., 1980). En studie av Laska et 
al. (2001) visade att 43 % av personer med afasi i akut skede hade fortsatta språkliga 
svårigheter 18 månader efter insjuknande, medan 21 % hade avlidit. För ungefär en 
fjärdedel (24 %) återgick den språkliga förmågan till det normala. Prognosen varierar 
beroende på vilken typ av afasi individen drabbas av och storleken på skadan 
(Demeurisse et al., 1980). 
 
1.1.2. Typer	av	afasi	
Afasi beskrivs idag vanligtvis utifrån vilka aspekter av språket som är drabbade: 
fonologi, grammatik, lexikon, syntax och/eller pragmatik (Hartelius, Nettelbladt & 
Hammarberg, 2014). Svårigheterna som uppkommer för personer med afasi varierar 
även utifrån grad av afasi, där vissa individer har stora svårigheter inom alla språkliga 
aspekter, medan andra individers svårigheter knappt märks i en vardaglig konversation 
(Brookshire & McNeil, 2015). Det finns olika bedömningsmaterial som testar vilka 
språkliga symtom personer med afasi har och i vilken grad. Dessa test är ofta grundade i 
amerikansk tradition och baserade på The Boston Diagnostic Aphasia Examination 
(BDAE) (Ahlsén, 2014). I en studie rapporterades att bland 270 patienter med afasi efter 
stroke hade 44 % grav afasi, 19 % måttlig afasi och 37 % lätt afasi (Pedersen et al., 
2003). Då svårigheterna hos personer med afasi varierar i så hög grad bidrar detta till att 
diagnosgruppen är heterogen (Hartelius et al., 2014; Brookshire & McNeil, 2015). 
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1.1.3. Afasis	påverkan	på	individen	
Person with aphasia: ”Oh, how many times that I have wanted to say something! Cannot, 
cannot!” 
Interviewer: ”Mm. How do you feel those times?” 
Person with aphasia: ”I feel ... I feel ... Well, as if I could go shoot myself, sort of”  
Utdrag ur Johansson, Carlsson & Sonnander (2012, s. 149). 
 

Personer med afasi lider ofta av sina språkliga svårigheter (Hjelmblink, Bernsten, 
Uvhagen, Kunkel & Holmström, 2007) och upplever sina språksvårigheter som ett 
allvarligt problem som påverkar vardagslivet (Blom Johansson, 2012). Kommunikation 
är grundläggande för deltagande i sociala engagemang, utbildning, arbetsliv samt hälso- 
och sjukvård (Beukelman & Mirenda, 2013). En bristande förmåga att kommunicera på 
grund av afasi kan skapa emotionella problem, missförstånd och känslor av ensamhet 
för de som lever i en relation (Kitzmüller, Asplund & Häggström, 2012). Att inte kunna 
delta i samtal självständigt utan alltid behöva ha en partner som för ens talan kan även 
bidra till en känsla av otillräcklighet (Croteau & Le Dorze, 2006). Att vara självständig 
har visat sig, precis som för de flesta, vara viktigt för personer med afasi och associeras 
med högre livskvalitet (Bays, 2001). Liknande resultat har påvisats i en studie av 
Cruice, Worrall, Hickson & Murison (2003). Kommunikation var i deras studie starkt 
associerat med välmående hos personer med afasi. Deltagare som hade en större 
möjlighet att kommunicera hade färre sociala begränsningar. Svårigheter som däremot 
minskar personers möjligheter att kunna delta i aktiviteter och samtal kan leda till 
depression och frustration (Frankoff & Hatfield, 2011). Att ge personer med afasi en 
möjlighet att kommunicera och på så sätt delta i sociala interaktioner kan därmed 
resultera i en positiv effekt på deras livskvalitet (Cruice et al., 2003). I en studie av 
Blom Johansson et al. (2012) uttrycker personer med afasi en önskan att kunna delta i 
samtal och kommunikativa situationer samt en längtan efter att bevara sin delaktighet i 
samhället.  
 
Med tanke på de livslånga konsekvenser som uppstår vid kronisk afasi är det viktigt att 
inkludera mål vid logopedisk intervention som fokuserar på att personer med afasi ska 
återfå självständighet och en känsla av egenvärde (Brookshire & McNeil, 2015). 
  
1.2. Alternativ	och	Kompletterande	Kommunikation	

1.2.1. Definition	
När förmågan till effektiv kommunikation genom talat språk inte räcker till kan ett 
Alternativt och Kompletterande Kommunikationssätt (AKK) behövas (Beukelman & 
Mirenda, 2013; Lasker & Garrett, 2006). Det möjliggör att personen, förutom med tal, 
kommunicerar med till exempel bilder, gester eller tecken (Lloyd, Fuller & Arvidson, 
1997). AKK kan underlätta olika kommunikativa funktioner, till exempel genom att 
förstärka språkförståelsen, ge möjlighet att uttrycka behov, åsikter och personlig 
information samt fungera som en ord- eller meningsbank (Beukelman & Mirenda, 
2013). AKK kan därmed främja självständig aktivitet och delaktighet.  
 
Det finns flera olika aspekter som vid utprovning av AKK måste tas hänsyn till, såsom 
personens behov och erfarenheter (Hartelius et al., 2014). Andra aspekter är till exempel 
kognitiv förmåga, teknisk kompetens och förmåga att tolka representationer såsom 
bilder och fotografier (Beukelman & Mirenda, 2013; Light, 1989). Hänsyn måste även 
tas till att det inte finns någon typisk AKK-användare. Användarna kommer från alla 
åldersgrupper, med olika socioekonomisk och etnisk bakgrund. Trots att två personer 
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har samma funktionsvariation så är varje människa unik (Beukelman & Mirenda, 2013). 
Ibland behövs även fler än ett hjälpmedel för att kunna möta patientens kommunikativa 
behov (Fäldt, Nilsson & Wiig, 2015). Valet av AKK behöver inte vara permanent då 
behovet av hjälpmedel kan förändras över tid (Hartelius et al., 2014). 
  
1.2.2. Typer	av	AKK	
AKK kan vara hjälpmedelsberoende eller hjälpmedelsoberoende. Hjälpmedelsoberoende 
AKK såsom gester, tecken och kroppsspråk, kräver inte något externt hjälpmedel. 
Hjälpmedelsberoende AKK kräver någon typ av externt föremål, antingen 
högteknologiskt såsom talapparater, surfplattor och smartphones eller lågteknologiskt 
såsom bilder, fotografier eller kommunikationsböcker (Ferm & Thunberg, 2014; 
Gevarter et al., 2013). 
 
AKK-användare kan delas upp utefter om hen är en självständig eller partnerberoende 
kommunikatör. Den största skillnaden mellan partnerberoende och självständiga 
kommunikatörer är att de partnerberoende kräver en kommunikationspartner som ger 
stöd i form av semantisk information och instruktioner kring hur de ska ställa och/eller 
svara på frågor, medan de självständiga kommunikatörerna ofta kan skapa och tolka 
meddelanden självständigt (Lasker & Garrett, 2006). 
  
1.3. AKK	för	personer	med	afasi	

Personer med afasi har nedsatt förmåga eller är ibland helt oförmögna att uttrycka sina 
kommunikativa behov genom enbart talat språk. För dessa kan AKK-strategier ge 
möjligheter till förbättrad kommunikation och möjliggöra för personen att effektivisera 
sin kommunikation (Beukelman & Mirenda, 2013; Johnson, Hough, King, Vos & Jeffs, 
2008; Beukelman, Fager, Ball & Dietz, 2007) samt minska den frustration som kan 
komma sig av att inte kunna uttrycka sig. Personer med afasi har ofta nedsatt förmåga 
att bearbeta och tolka symboler, som till exempel skrivna ord och tecknade bilder, vilket 
kan påverka deras förmåga att använda AKK (McKelvey, Hux, Dietz & Beukelman, 
2010). Personer med afasi kan även ha svårt att kombinera ord och symboler för att 
formulera ett meddelande samt att navigera i ett hjälpmedel. Det är därför viktigt att 
AKK-strategier för personer med afasi är lättförståeliga och lätta att använda (McKelvey 
et al., 2010). Trots dessa svårigheter visar studier att personer med afasi kan lära sig att 
använda AKK-strategier och att dessa i synnerhet ska tränas i den miljö personen ska 
använda hjälpmedlet i (Fox, Sohlberg & Fried-Oken, 2001). Studier har även visat att 
fotografier, med tydligare färger, ljus och skuggor än tecknade bilder, bättre främjar 
bildigenkännande, både för de med och utan afasi (Heuer, 2016). Tack vare AKK kan 
personer med afasi delta mer självständigt i aktiviteter som kan vara viktiga för 
personens livskvalitet (Frankoff & Hatfield, 2011). 
 
1.3.1. Valet	och	användandet	av	AKK	
AKK har utvecklats och blivit en behandlingsmetod för många personer med afasi, 
speciellt för de med grav afasi (Jacobs, Drew, Ogletree & Pierce, 2004). Med 
afasipatienter används ofta multimodala kommunikationsstrategier, vilket innebär att 
personerna uppmuntras att använda kvarvarande talförmåga, gester och skrift, 
tillsammans med en eller flera former av AKK. Studier har dock visat att personer med 
afasi inte alltid använder de från vårdpersonal föreslagna samtalsstrategier och 
kommunikativa hjälpmedel i vardagen (ibid.). I en studie av Blom Johansson et al. 
(2012) identifierade personer med afasi två faktorer som försvårar användandet av AKK; 
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att hjälpmedlet i sig är svårt att använda, bland annat på grund av att innehållet och 
typen av hjälpmedel inte passar personens enskilda behov, samt deras egen och andras 
vilja att träna på att tala istället för att använda hjälpmedel. En av studiens slutsatser var 
att proceduren att välja ett passande AKK måste ses över då det händer att ett hjälpmedel 
som inte passar individens behov sätts in av logoped (ibid.). Ibland sätts inget 
hjälpmedel in alls, även om personen har behovet och förmågan att använda sig av det 
(Lasker & Garrett, 2006). Logopeder behöver systematiskt kunna avgöra och utvärdera 
en individs behov av AKK (Beukelman & Mirenda, 2013). Då afasi innebär ett brett 
spektrum av svårigheter är det svårt att avgöra vilka patienter som har nytta av 
partnerberoende, lågteknologiska eller högteknologiska hjälpmedel (ibid.) Det är 
logopedernas ansvar att förse sina afasipatienter och deras närstående med kunskap och 
information så att de kan ta välgrundade beslut (Blom Johansson, 2012). Traditionella 
afasitest är inte designade att guida logopeder till rätt insatser gällande AKK. 
Diagnostiska protokoll för att förutse vilka individer som skulle bli hjälpta av ett eller 
fler AKK-strategier har saknats (Beukelman & Mirenda, 2013). 
      
1.3.2. Garretts	kommunikatörsnivåer		
För att utveckla och förbättra möjligheten att avgöra om och i så fall vilket hjälpmedel 
som bör användas för en enskild individ har ett klassifikationssystem utvecklats av 
Garrett och Beukelman (Beukelman & Mirenda, 2013), vilket i litteraturen benämns 
som ”Garretts kommunikatörsnivåer”. Systemet skiljer mellan självständiga och 
partnerberoende kommunikatörer. Form av intervention med AKK bör variera utifrån 
vilken av dessa två grupperingar personen tillhör. Bedömningen utgår från individens 
delaktighetsnivå, kommunikativa behov och kognitiv-lingvistiska kompetens. 
Klassifikationssystemet består av en hierarkisk kategorisering med sex nivåer, där de tre 
första klassas som partnerberoende och de tre sista som självständiga kommunikatörer 
(ibid.). De olika kommunikatörsnivåerna är: 
  

• Begynnande kommunikatör (Emerging Communicator): 
En begynnande kommunikatör har stora svårigheter med tal, att använda symboler och 
medverka i en konversation. De kommunicerar sällan målmedvetet, varken vad gäller 
verbala eller icke-verbala signaler (till exempel pekning eller nickning). De har även en 
nedsatt förmåga att tolka representationer, som att till exempel identifiera kända objekt 
på fotografier eller teckningar. Lågteknologiska AKK kan underlätta för 
kommunikatörer på denna nivå att både förstå och delta genom att göra val mellan 
verkliga objekt i en kontext som är bekant för personen.  
  

•  Kontextberoende kommunikatör (Contextual Choice Communicator): 
En kommunikatör som är kontextberoende kan uttrycka basala behov genom att peka på 
objekt. De känner igen visuella symboler såsom fotografier, etiketter, skrivna namn och 
skyltar. De kan delta i samtal med förutsägbara ämnen, frågor och kommentarer. De har 
dock inte den språkliga och kommunikativa förmågan att initiera eller tillägga något på 
egen hand. AKK som bidrar till förståelsen av andras kommunikation, till exempel 
visuell input såsom bilder eller nedskrivna huvudord, gynnar kommunikatörer på denna 
nivå.  
  

• På väg att bli självständig (Transitional Communicator): 
En kommunikatör som är på väg att bli självständig har förmågan att använda symboler 
eller ett externt hjälpmedel som stöd vid kommunikation. De behöver ofta en ledtråd 
från en kommunikationspartner för att kunna initiera användandet av en AKK-strategi 
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som komplement till talat språk. En kommunikationsbok eller surfplatta med färdiga 
meddelanden för kända situationer kan gynna kommunikatörer på denna nivå. 
  

•  Självständig kommunikatör som hanterar färdiga lösningar (Stored Message 
Communicator): 

En kommunikatör som hanterar färdiga lösningar kan självständigt navigera i sitt AKK. 
De kan använda sig av hela fraser eller meningar i en specifik kontext. Dessa 
kommunikatörer kan småprata med hjälp av till exempel en surfplatta. De kan ta 
initiativ till samtal med hjälp av sitt AKK som ett komplement till talat språk i kända 
situationer. Deras stavning, talförmåga och AKK-kompetens är dock inte tillräcklig för 
att de ska kunna delta fritt i ett samtal om ett ovanligt ämne.  
  

• Självständig kommunikatör som skapar egna lösningar (Generative 
Communicator): 

En kommunikatör som självständigt skapar egna lösningar kan uttrycka sig muntligt och 
skriftligt på egen hand. Förmågan att producera kommunikativ information är dock för 
fragmenterad och inkonsekvent för att kommunikationen ska vara effektiv utan AKK. 
Denna kommunikatör gynnas av mer högteknologiska AKK, som till exempel en dator 
eller surfplatta med ordprediktion. 
  

• Kommunikatör med behov av AKK i vissa situationer (Specific Needs 
Communicator): 

En kommunikatör med behov av AKK i vissa situationer kan använda sig av talat språk 
och gester adekvat i de flesta kommunikativa situationer. Vissa situationer kräver dock 
en högre grad av specificitet, klarhet och effektivitet. Denna kommunikatör gynnas av 
AKK som komplement i mer komplexa kommunikativa situationer, som till exempel vid 
telefonsamtal eller samtal i en stimmig miljö. Då kan personen hjälpas av till exempel 
redan inlästa meddelanden eller ett AKK som förtydligar tal. 
 
1.4. The	Multimodal	Communication	Screening	Test	for	persons	with	Aphasia	

Lasker och Garrett (2006) har utvecklat ett verktyg för att hjälpa logopeder att placera 
individer i klassifikationssystemet så att intervention kan planeras utifrån det. Detta 
verktyg är The Multimodal Communication Screening Test for persons with Aphasia 
(MCST-A). MCST-A är designat för att systematiskt skatta huruvida personer med grav 
afasi har förmågan att använda AKK för att göra sig förstådda (ibid.) 
 
MCST-A är ett test som ger en bild av den generella kommunikativa funktionen hos 
personen med afasi. Testet fokuserar på deltagarens kommunikativa förmågor och hur 
dessa på bästa sätt kan utvecklas och stöttas med hjälp av AKK. En studie av Lasker & 
Garrett (2006) visade på ett samband mellan antal poäng på MCST-A och förmåga att 
kommunicera med AKK. Förmåga att kommunicera med AKK observerades och 
bedömdes kvalitativt under och efter funktionell kommunikationsträning. Resultatet 
visade att deltagarna som klassificerades som självständiga kommunikatörer var mer 
framgångsrika i att förmedla önskade meddelanden i MCST-A än de som klassificerades 
som partnerberoende (ibid.). MCST-A kan således hjälpa logopeder att identifiera vilken 
nivå av AKK som fungerar för personer med afasi. Ingen normering av MCST-A är dock 
gjord. 
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MCST-A finns idag på engelska och portugisiska (Santos, 2013) men inte på svenska. 
Det finns heller inget instrument i Sverige med liknande syfte som MCST-A (Backman 
& Saldert, 2010). MCST-A skulle därför behöva översättas och anpassas till svenska. 
 
1.5. Att	översätta	test	

En bra översättning leder inte automatiskt till att ett test har en god validitet och 
reliabilitet, utan det finns flera aspekter att ta hänsyn till när ett test ska översättas. Innan 
översättningen av ett test inleds är det viktigt att försäkra sig om att koncepten i ett 
språk och i en kultur är applicerbara i ett annat språk och en annan kultur. Till exempel 
kan koncept såsom intelligens och livskvalitet definieras olika i olika kulturer. Ju mer 
lika koncepten i språken och kulturerna är, desto lättare är det att översätta och anpassa 
ett redan existerande test. Att bedöma språken och kulturernas likhet kräver därför 
kunskap om båda språken, kunskap om kulturerna och kunskap om koncepten som ska 
översättas. Att använda fler än en översättare är därför att föredra då dessa kan diskutera 
sig fram till en bra översättning (Hambleton & Kang Lee, 2013; Hambleton & de Jong, 
2003). I litteraturen beskrivs tre vanliga misstag vid översättning av test: att man 
förvränger ett ords betydelse, att man adderar ytterligare en betydelse eller att man 
felaktigt tar bort betydelsen (Yu, Lee & Woo, 2004). Detta gör att det översatta 
begreppet får förändrat innehåll. Det är därför viktigt att ta hänsyn till att begreppen 
måste behålla sin ursprungliga betydelse, vilket kan uppnås genom att anpassa 
materialet efter rådande språk och kultur och på så sätt få en likvärdig översättning 
(Brislin, 1986). 
 
Efter genomförd översättning bör materialet prövas i en pilotstudie för att upptäcka 
eventuella problem i uppgifternas formuleringar och/eller oklarheter vid administration 
av testet. Trots att materialet översatts av en till synes kvalificerad översättare kan vissa 
problem först märkas när det nya materialet testas (Hambleton & Kang Lee, 2013; 
World Health Organization (WHO), 2017; Hambleton & Patsula, 1999). 
   
1.6. Motiv	för	studie	

Sammanfattningsvis kan AKK behövas när förmågan till effektiv kommunikation 
genom talat språk inte räcker till, såsom vid afasi. På grund av nedsatt förmåga att 
kommunicera och andra livslånga konsekvenser som uppstår vid kronisk afasi är det 
viktigt att inkludera mål vid logopedisk behandling som fokuserar på att personer med 
afasi ska återfå självständighet och en känsla av egenvärde. AKK kan bidra med detta då 
det underlättar olika kommunikativa funktioner och främjar självständig aktivitet och 
delaktighet. Då afasi innebär ett brett spektrum av svårigheter är det dock svårt att 
avgöra vilka patienter som har nytta av partnerberoende, lågteknologiska eller 
högteknologiska hjälpmedel. För att avgöra om och på vilken nivå ett hjälpmedel kan 
användas behöver logopeder en tydlig förståelse kring bland annat en patients 
kommunikativa förmåga, tekniska kompetens och kognitiva förmåga. Proceduren att 
välja ett passande AKK måste ses över då det ibland händer att ett hjälpmedel som inte 
passar individens behov sätts in av logoped, eller att inget hjälpmedel sätts in alls. För 
att utveckla och förbättra möjligheten att avgöra om och i så fall vilket hjälpmedel som 
bör användas har Lasker och Garrett utvecklat bedömningsverktyget MCST-A. Denna 
studies huvudsyfte är att översätta MCST-A till svenska då ett sådant instrument saknas i 
dagens kliniska verksamhet i Sverige. Det är viktigt att logopeder ska ha ett fungerande 
material att använda när ett hjälpmedel ska sättas in. 
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1.7. Delsyften	

Denna studie har följande delsyften: 

1.   Översätta och anpassa testet MCST-A för att göra det kliniskt användbart i Sverige. 

2.   Pröva översättningen av MCST-A på personer utan afasi för att undersöka om 
formuleringar och bildmaterial är entydiga och lättförståeliga. 

3.   Pröva översättningen av MCST-A på personer med måttlig till grav kronisk afasi. 

4.   Undersöka MCST-A:s validitet genom en jämförelse mellan testets resultat på personer 
med måttlig till grav kronisk afasi och deras skattade förmåga att kommunicera med hjälp 
av AKK i vardagen.  
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2. Metod	
Studien var uppdelad i tre delar. Den första delen av studien innefattade en översättning 
och anpassning av testet MCST-A. I den andra delen prövades översättningen på 
personer utan afasi för att undersöka om formuleringar och bildmaterial var entydiga 
och lättförståeliga (datainsamling 1). I den tredje delen av studien gjordes en första 
testning på personers med afasi där deras resultat på MCST-A jämfördes med en 
skattning av deras förmåga att kommunicera med AKK i vardagen (datainsamling 2).  
 
2.1. Deltagare	

Deltagarna i datainsamling 1 var personer utan afasi. De rekryterades genom ett 
bekvämlighetsurval från uppsatsförfattarnas umgängeskrets från orterna Uppsala, Stockholm 
och Leksand. Urvalet bestod av 10 personer, varav fem män och fem kvinnor. 
Genomsnittsåldern var 34,4 år (22 – 67 år). Samtliga deltagare hade studerat på 
eftergymnasial nivå. Ingen ersättning utgick för deltagandet. 

Deltagarna i datainsamling 2 var personer med måttlig till grav kronisk afasi (se tabell 1). 
Med kronisk afasi menas att personen har haft afasi i minst sex månader. Grad av afasi 
bedömdes av ansvarig logoped med Aphasia Severity Rating Scale (ASRS, se nedan) 
(Goodglass et al., 2001). Då personer med lätt afasi sällan behöver den typ av bild- och 
textbaserad AKK som MCST-A testar, inkluderade studien endast deltagare med måttlig till 
grav kronisk afasi (ASRS-poäng < 4). En strävan var även att deltagarna skulle ha olika god 
förmåga att använda sig av och/eller använda olika typer av AKK. Deltagarnas förmåga att 
använda AKK bedömdes av ansvarig logoped med en studiespecifik fyrgradig skattningsskala, 
Skattningsskala för bedömning av AKK-användning (AKK-skalan, se nedan). Deltagarna 
skulle ha svenska som modersmål alternativt ha talat och skrivit svenska flytande före 
insjuknandet. En av deltagarna var flerspråkig och hade ett annat modersmål än svenska. 
Rekrytering skedde genom bekvämlighetsurval genom att kontakta logopeder i Uppsala län 
via e-post med förfrågan om lämpliga deltagare. Urvalet bestod av fem deltagare, varav fyra 
män och en kvinna. Genomsnittsåldern var 59 år (48 – 68 år). Ingen ersättning utgick för 
deltagandet. 

Tabell 1. Deltagare datainsamling 2 
Deltagare Ålder Kön Afasigrad Förmåga att kommunicera med AKK 

1 48 Man 2 2,5 
2 56 Man 2 2,5 
3 66 Man 3 2,5 
4 68 Man 1 2 
5 57 Kvinna 1 1,5 
M 59 - 1,8 2,2 
SD 8,12 - 0,84 0,45 

 

2.2. Material		

2.2.1. Aphasia	Severity	Rating	Scale	(ASRS)	
ASRS (Goodglass et al., 2001) används för att skatta grad av afasi (se bilaga 5). ASRS är 
en skattningsskala med sex steg (0-5) där 0 = Inget funktionellt tal eller hörförståelse 
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och 5 = Knappt märkbar funktionsnedsättning av talet; patienten kan ha subjektivt 
upplevda svårigheter som samtalspartnern inte märker. Skalnivån är ordinalskala. ASRS 
ingår i testbatteriet Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE) och har översatts 
till svenska av Camilla Ohlsson, legitimerad logoped och doktorand vid Institutionen 
för neurovetenskap. 
 
2.2.2. Skattningsskala	för	bedömning	av	AKK-användning	(AKK-skalan)	
AKK-skalan är en studiespecifik skala som används för att skatta personers förmåga att 
använda AKK i vardagen (se bilaga 6). Skalan konstruerades av uppsatsförfattarna med 
inspiration från de fyra nivåer av behandlingsresultat som framkom i en studie av van 
de Sandt-Koenderman et al. (2007). Syftet med deras studie var att hitta framgångsrika 
faktorer som bidrar till ett funktionellt användande av AKK. AKK-skalan är en 
skattningsskala med fyra steg (1-4) där 1 = Ingen funktionell användning av AKK och 4 
= Funktionell användning av AKK med möjlighet att även placera deltagarna mellan två 
nivåer (till exempel 1,5). Skalnivån är ordinalskala. 
 
2.2.3. The	Multimodal	Communication	Screening	Test	for	persons	with	Aphasia	

(MCST-A)	

MCST-A används för att bedöma generell kommunikativ funktion hos personer med 
afasi (Garrett & Lasker, 1997). MCST-A består av åtta deltest (representerade i 
sektionerna A till H) där varje deltest innehåller fyra till sju uppgifter: 
 
Deltest A: Kommunicera med en symbol - att uttrycka grundläggande behov och 
önskemål samt svara på personliga frågor 
Deltest B: Kombinera två till tre symboler 
Deltest C: Kategorisering 
Deltest D: Använda lämpliga fraser i en specifik kontext 
Deltest E: Berättande med hjälp av sekvensbilder 
Deltest F: Återberättande av en historia med hjälp av sekvensbilder 
Deltest G: Berättande kring platser utifrån en karta 
Deltest H: Skrift 
 
I testet ska deltagarna oftast förmedla meddelanden som efterfrågas av en testledare. 
För att förmedla meddelandet tillåts deltagaren använda sig av den modalitet deltagaren 
föredrar (till exempel tal, gester, pekning, bokstavering). Till hjälp kan deltagaren 
använda sig av en testbok (se bilaga 3). Testboken består av nio sidor och totalt 46 
bilder. De tre första sidorna består av olika bilder som deltagaren kan peka på, till 
exempel en bild på en sko och en bild på en lampa. Den fjärde sidan tillhör främst 
deltestet C: Kategorisering där deltagaren ska färdigställa fyra kategorier med bilder. 
Sida fem och sex består av kontextbaserade bilder och fraser; den ena är avsedd för att 
användas på ett apotek och den andra är avsedd för att användas i ett samtal med 
familjen. Sida sju består av sex sekvensbilder av ett bröllop, illustrerade av Hannah 
Bothin. På testbokens näst sista sida finns en världskarta och en karta över Sverige. 
Avslutningsvis finns en bokstavstavla med alfabetet och siffrorna 0-9.  
 
Deltagaren har max tre försök per uppgift. Om hen har svårt att påbörja uppgiften eller 
om första försöket är ett felaktigt svar kan testledaren underlätta uppgiften genom att ge 
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ledtrådar, till exempel repetera instruktioner, minska antal valmöjligheter eller be 
deltagaren utöka sitt svar. Testledaren har 11 ledtrådar att välja mellan: repetera, ange 
kategorins namn, utöka svar, ge feedback, öppna testboken, hitta sida, minska 
valmöjligheter, styra uppmärksamhet, byta modalitet, bekräfta och vara modell. Dessa 
beskrivs både i testets protokoll (se bilaga 4) och manual (se bilaga 2).  
 
Deltagaren bedöms utifrån vilken typ av modalitet som används, hur många ledtrådar 
som deltagaren behöver för att förmedla ett meddelande, antal försök och hur adekvata 
svaren som ges är. En poängsättning görs på deltagarens bästa försök. Om deltagaren 
förmedlar meddelandet adekvat erhåller hen 2 poäng. Om deltagaren förmedlar 
meddelandet delvis adekvat erhåller hen 1 poäng. Om deltagaren förmedlar 
meddelandet icke adekvat erhåller hen 0 poäng. Deltagaren kan totalt få 86 poäng. Med 
hjälp av deltagarens poäng och en kvalitativ bedömning av hens resultat kan testledaren 
resonera och komma fram till vilken av Garretts kommunikatörsnivåer deltagaren 
passar bäst in på. Testledaren kan dessutom se vilka strategier som användes mest 
framgångsrikt för att kommunicera de önskade meddelandena genom att jämföra 
prestationerna mellan deltesten. 
 
2.3. Procedur	

 Studiens tillvägagångssätt bestod av följande: 
1. Godkännande av Lasker och Garrett 
2. Översättning och anpassning 
3. Två utomstående logopedstudenter får testa att administrera materialet 
4. Rekrytering av deltagare till datainsamling 1 
5. Datainsamling 1 
6. Rekrytering av deltagare till datainsamling 2 
7. Datainsamling 2 

a. Ansvarig logoped skattar deltagarnas grad av afasi (ASRS) och förmåga 
att kommunicera med AKK i vardagen (AKK-skalan) 

b. Uppsatsförfattarna bedömer deltagarna med MCST-A 
8. Databearbetning och analys av resultat 

 
2.3.1. Godkännande	av	Lasker	och	Garrett	
Upphovsmännen till MCST-A, filosofie doktorerna och legitimerade logopederna 
Joanne P. Lasker och Kathryn L. Garrett, kontaktades via e-post med en förfrågan om 
deras godkännande att få översätta och anpassa bedömningsmaterialet till svenska. 
Godkännande erhölls av Joanne P. Lasker (2017-08-31). 
 
2.3.2. Översättning	och	anpassning	
MCST-A översattes och anpassades av uppsatsförfattarna från engelska till svenska. 
Inledningsvis gjordes en grov översättning av testet där deltesten delades upp mellan 
uppsatsförfattarna och översattes. Google translate men även tyda.se och synonymer.se 
användes som hjälpmedel när materialet översattes. Google translate är ett uppskattat 
och frekvent använt instrument vid översättning (Guo, 2016). Svårare begrepp och 
koncept diskuterades författarna sinsemellan, men även med handledare för att hitta en 
så bra översättning som möjligt. Efter översättningen kontrollerades sedan den ene 
uppsatsförfattarens deltest av den andre för att uppnå bästa möjliga översättning. 
Formuleringar, begrepp och bilder som behövde anpassas och bytas ut markerades och 
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ändrades sedan till något som bättre passar in i svenska språket och kulturen. Bilderna 
som användes i den svenska versionen togs från Google med sökinställningen ”får 
användas, delas och ändras, även kommersiellt”. Testets formgivning reviderades för att 
bli mer användarvänlig (för samtliga ändringar se bilaga 1). Avslutningsvis fick två 
logopedstudenter utan förkunskap om MCST-A administrera materialet för att se 
huruvida manual och instruktioner kring administration var lättförståeliga eller ej. 
 
2.3.3. Datainsamling	1		
Deltagarna testades med MCST-A och fick sedan delge spontana kommentarer kring 
testets utformning. Testningen tog cirka 20 minuter per person och skedde på en av 
deltagaren föreslagen plats. Deltagarnas kommentarer sammanställdes och låg till grund 
för ytterligare förändringar (för samtliga ändringar se bilaga 1) på MCST-A. 
 
2.3.4. Datainsamling	2	
Deltagarnas grad av afasi och förmåga att kommunicera med AKK skattades av 
deltagarens ansvarige logoped med skattningsskalorna ASRS och AKK-skalan. 
Skattningarna förmedlades till uppsatsförfattarna via e-post och post. En deltagares 
skattningar utfördes av ansvarig logoped tillsammans med uppsatsförfattarna då 
logopeden ville ha hjälp med detta. 
 
Till datainsamling 2 hörde även testning med MCST-A. Deltagarna fick med hjälp av en 
testbok förmedla olika meddelanden som efterfrågades av testledaren. Deltagarna hade 
även tillgång till papper och penna. Testledaren sammanställde deltagarens resultat. 
Resultatet användes sedan som utgångspunkt vid tolkning huruvida deltagaren kunde 
klassificeras som partnerberoende eller självständig kommunikatör, det vill säga vilken 
av Garretts kommunikatörsnivåer deltagaren bedömdes vara på. Testet administrerades 
av uppsatsförfattarna och spelades in med en videokamera. Videoinspelningen var en 
säkerhetsåtgärd om något under testningen behövde kontrolleras i efterhand. 
Uppsatsförfattarna gjorde varsin separat bedömning på varje deltagare som därefter 
jämfördes och sammanfogades till ett samstämmigt resultat. Testningen tog cirka 60 
minuter och skedde på en av deltagaren föreslagen plats. Deltagarna fick muntlig och 
bildbaserad information om studiens etiska riktlinjer innan testförfarandet (se bilaga 7). 
 
2.4. Databearbetning	och	analys	

I analysen av resultatet på MCST-A klassificerades deltagarna i datainsamling 2 enligt 
Garretts kommunikatörsnivåer utifrån en sammanställning av deltagarens poäng, typ av 
respons, antal försök, antal ledtrådar samt summerade kommentarer om deltagarens 
prestation på alla deltest och uppgifter. Summerade kommentarer handlade exempelvis 
om deltagarens förmåga att initiera kommunikation och förmåga att hitta en eller flera 
symboler/representationer för att förmedla ett önskat meddelande. Detta användes sedan 
som utgångspunkt vid tolkning huruvida deltagaren kunde klassificeras som 
partnerberoende eller självständig kommunikatör, det vill säga vilken 
kommunikatörsnivå deltagaren bedömdes vara på. Till exempel: en deltagare hade stora 
svårigheter att förmedla ett meddelande självständigt, hade svårt att koppla enkla ord till 
önskad symbol/representation och hade svårt att kombinera flera symboler när hen 
skulle förmedla ett meddelande. Deltagaren fick även låga poäng (41 av 86), behövde 
många ledtrådar (totalt 31 stycken) samt behövde många antal försök (totalt 73 
stycken). Utifrån denna sammanställning klassificerades deltagaren som en begynnande 
kommunikatör (nivå 1). 
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På grund av det begränsade urvalet i datainsamling 2 gjordes ingen inferentiell analys 
när resultatet på MCST-A och logopedens skattning av personens förmåga att 
kommunicera med hjälp av AKK i vardagen skulle jämföras. Då skalorna som skulle 
jämföras skiljde sig åt omvandlades samtliga skalor genom att multipliceras med en 
faktor för att få tio som maxvärde. De faktorer som användes var för MCST-A 1,67 och 
för AKK-skalan 2,5. Om en deltagare till exempel skattas 2 på AKK-skalan 
multipliceras värdet 2 med kvoten 2,5 (2*2,5) vilket blir 5 på en skala från 1-10. 
Deltagarnas nu jämförbara värden lades in i ett excel-dokument där ett stapeldiagram 
skapades. Diagrammet analyserades visuellt för att undersöka dess samband. 
 
2.5. Etiska	aspekter	

Att göra en studie på personer med afasi kan vara problematiskt ur ett etiskt perspektiv, 
då det är svårt att veta om det samtycke som ges från deltagaren är adekvat. Det är 
viktigt att personer med afasi får en bra förståelse för vad det innebär att delta i studien 
och vad de ger sitt samtycke till. På grund av deras kognitiva och kommunikativa 
svårigheter är det en utmaning att säkerställa personens samtycke. När 
samtyckesblanketter utformades till denna studie var detta något som togs hänsyn till 
genom att ett bildbaserat informationsblad skapades. Andra etiska överväganden som 
har gjorts i denna studie är att deltagarnas uppgifter inte går att identifiera och koppla 
till en specifik individ. Inget identifierbart material har eller kommer att publiceras. Den 
procedur som har använts för att skydda materialet är användning av lösenordskyddade 
filer samt personliga löpnummer. De videoinspelningar som gjordes vid testningen 
raderades efter slutförd analys.  
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3. Resultat	
Resultaten redovisas enligt studiens delsyften. 
 
3.1. Delsyfte	1	

Översätta och anpassa testet MCST-A för att göra det kliniskt användbart i Sverige. 
 
MCST-A översattes av uppsatsförfattarna från engelska till svenska. Vid översättning och 
anpassning av materialet gjordes flertalet ändringar. De ändringar som har gjorts kan delas 
upp i fyra delar: språklig form, bilder, formgivning och manual. Nedan redovisas exempel på 
ändringar som har gjorts. För att se samtliga ändringar, se bilaga 1. 
 
3.1.1. Språklig	form	
Språkliga ändringar som gjordes var bland annat att olika ord med samma betydelse 
ändrades till en gemensam term för att minimera risk för missuppfattningar, till exempel 
ändrades ”communicator”, ”individual with aphasia” och ”client” till den gemensamma 
termen ”deltagare”. Vissa ord ändrades till något som är mer användbart i Sverige, till 
exempel översattes “Aspirin” till “tabletter”. Även vissa fraser ändrades för att passa en 
bredare kultur, till exempel ”What do you want for chanukah/christmas?” ändrades till 
”Vad vill du ha i present?” (alla kulturer firar inte chanukka eller jul). Översättningen 
och anpassningen resulterade även i tillägg såsom att “å”, “ä” och “ö” lades till i 
bokstavstavlan. 
 
3.1.2. Bilder	
Vid anpassning av testboken byttes merparten av bilderna ut. För att göra testboken enhetlig 
och då studier visat att fotografier främjar bildigenkännande (Heuer, 2016) byttes de 
illustrerade bilderna ut mot fotografier. En svensk apotekslogotyp lades till och 
ursprungstestets karta över USA byttes till en karta över Sverige och en världskarta. Bilden på 
körsbär som frukt byttes ut mot en bild på en apelsin då denna frukt är mer vanligt 
förekommande i Sverige. En ytterligare ändring var att sekvensbilderna på ett bröllop byttes 
ut mot illustrerade sekvensbilder med motiv som är mer kulturellt anpassade till svensk 
tradition, till exempel byttes bilden med en fågelskrämma ut mot en bild på när brudparet skär 
bröllopstårta (se figur 1).  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Exempel på en ersatt sekvensbild. Till vänster: Photo #5 Scarecrows – Just married. Till höger: Bild #4 
Skära tårta. 
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3.1.3. Formgivning	
Testboken och protokollets formgivning ändrades för att testet skulle se mer enhetligt ut och 
för att göra testet mer användarvänligt.  
 
3.1.4. Manual	
En separat manual skapades för att underlätta administration av testet. Introduktion 
innehållande bakgrund till MCST-A, beskrivning av testet, riktlinjer för administration 
samt beskrivning av ledtrådar flyttades från protokollet till den nya manualen. 
Manualen kompletterades även med information om Garretts kommunikatörsnivåer och 
riktlinjer för poängsättning som bland annat innehåller ett nytt poängberäkningssystem. 
I ursprungstestet saknas information kring poängsättning. Testledaren ska i 
ursprungstestet bedöma hur adekvat deltagaren förmedlar ett meddelande med hjälp av 
att sätta ett +, +/- eller – (adequately, partially conveyed och inadequate or incorrect). 
Vid poängberäkningen summeras deltagarens korrekta svar där en poäng per uppgift 
kan erhållas. Det nya poängberäkningssystemet består av en tregradig skala (0-2 poäng). 
Om deltagaren förmedlar meddelandet adekvat erhåller hen 2 poäng. Om deltagaren 
förmedlar meddelandet delvis adekvat erhåller hen 1 poäng. Om deltagaren förmedlar 
meddelandet icke adekvat erhåller hen 0 poäng. Deltagaren får en totalsumma som, 
tillsammans med en kvalitativ bedömning av hens resultat, kan användas vid tolkning 
av vilken kommunikatörsnivå deltagaren kan kategoriseras i. 
   
3.2. Delsyfte	2	

Pröva översättningen av MCST-A på personer utan afasi för att undersöka om formuleringar 
och bildmaterial är entydiga och lättförståeliga. 
 
Samtliga deltagare i datainsamling 1 fick alla rätt. Testets utformning ändrades löpande under 
testningen vilket gjorde att en av deltagarna inte fick möjlighet att göra samtliga deltest 
(deltest E och F utgick). Deltagarna fick efter avslutat test lämna kommentarer kring 
formuleringar och bildmaterial. Nedan redovisas exempel på ändringar som har gjorts. För att 
se samtliga ändringar, se bilaga 1. 
 
3.2.1. Språklig	form	
Instruktioner till vissa deltest förtydligades då det för några deltagare var otydligt vilka 
modaliteter som fick användas. 
 
3.2.2. Bilder		
Ett exempel på en kommentar var “Byt bild på kalendern, blir förvirrande när det står maj 
2012”, vilket resulterade i att bilden byttes ut (se figur 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Exempel på en ersatt bild efter datainsamling 1. Bilden till vänster ersattes av bilden till höger. 



  
 

17 

3.3. Delsyfte	3	

Pröva översättningen av MCST-A på personer med måttlig till grav kronisk afasi. 
 
I datainsamling 2 varierade resultatet vad gäller antal rätt på MCST-A. Resultatets spridning 
låg mellan 41-67 antal rätt (max 86 rätt). Samtliga deltagare hade svårast för deltest E: 
Berättande med hjälp av sekvensbilder, F: Återberättande av en historia med hjälp av 
sekvensbilder och B: Kombinera två till tre symboler. Lättast hade de flesta deltagare för 
deltest G: Berättande kring platser utifrån en karta. Testningen tog cirka 60 minuter för 
samtliga deltagare. Deltagarna förstod de flesta instruktionerna, även om vissa instruktioner 
och formuleringar upplevdes krångliga och stundtals svåra att förstå. Detta framkom speciellt 
för en deltagare som verkade uppenbart påverkad av uppgifternas formuleringar. Deltagarens 
närstående, som fanns med under testningen, kommenterade att uppgifternas formuleringar 
kunde påverka deltagarnas svar. Två av deltagarna hade till en början svårt att förstå vad de 
förväntades göra, men med stöttning förstod de förfarandet och vad uppgifterna gick ut på. De 
hade främst problem med att förstå att de kunde använda testboken för att förmedla ett 
meddelande. Samtliga deltagare ville initialt tala för att förmedla ett meddelande, men kunde 
med stöttning utveckla användandet av alternativa modaliteter såsom skrift, gester och/eller 
peka i testboken. På det stora hela gick testet bra att använda. 
 
Deltagarna förstod generellt sett vad bilderna skulle föreställa, förutom en bild i deltest E: 
Berättande med hjälp av sekvensbilder och F: Återberättande av en historia med hjälp av 
sekvensbilder som två av deltagarna hade svårt att förstå, bild #3: Kasta ris. Den ena 
deltagaren kände inte till traditionen att kasta ris på brudparet medan den andra inte förstod att 
det var riskastning som bilden skulle förmedla. Samma deltagare hade även svårt att förstå 
begreppen ”hårspray” och ”tabletter” i deltest D: Använda lämpliga fraser i en specifik 
kontext. För en deltagare med stora språkliga svårigheter togs deltest F: Återberättande av en 
historia med hjälp av sekvensbilder bort. Det bedömdes inte etiskt försvarbart av testledarna 
att fortsätta. 
 
3.4. Delsyfte	4	

Undersöka MCST-A:s validitet genom en jämförelse mellan testets resultat på personer med 
måttlig till grav kronisk afasi och deras skattade förmåga att kommunicera med hjälp av AKK 
i vardagen. 
 
De skalor som jämfördes var kommunikatörsnivåerna enligt MCST-A och nivåerna i 
AKK-skalan. Resultatet på MCST-A liknar personers skattade förmåga att kommunicera 
med AKK i vardagen, se figur 3. De deltagare som enligt skattning på AKK-skalan hade 
en bättre förmåga att kommunicera med AKK bedömdes även vara på en högre 
kommunikatörsnivå enligt MCST-A och är således mer framgångsrika kommunikatörer.  
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Figur 3. Figuren illustrerar resultatet från jämförelsen mellan kommunikatörsnivå enligt MCST-A och 
skattning på AKK-skalan. X-axeln representerar deltagare och y-axeln representerar deltagarnas resultat. 
Skalorna är omvandlade för att få tio som maxvärde. Resultatet på MCST-A är multiplicerat med faktorn 
1,67 och skattningen på AKK-skalan är multiplicerad med faktorn 2,5.  
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4. Diskussion	
4.1. Sammanfattning	av	resultat	

Diskussionen av studiens resultat delas upp i två delar: 1) översättning och anpassning 
av MCST-A, där resultatet från delsyfte 1, 2 och 3 diskuteras, 2) jämförelse mellan 
resultatet på MCST-A på personer med afasi och deras skattade förmåga att 
kommunicera med hjälp av AKK i vardagen, där resultat från delsyfte 4 diskuteras.  
 
Inledningsvis resulterade översättningen och anpassningen av MCST-A i en fungerande 
och genomarbetad svensk version då materialet översattes av två personer, koncept som 
skiljer sig mellan engelska och svenska diskuterades och beaktades och det nya 
materialet förhandstestades på personer utan afasi (datainsamling 1) för att upptäcka 
eventuella oklara formuleringar eller instruktioner innan testningen på personer med 
afasi (datainsamling 2) inleddes. Resultatet från datainsamling 2 tenderar att gå i linje 
med tidigare forskning, där resultatet på MCST-A liknar personers skattade förmåga att 
kommunicera med AKK i vardagen. Det är dock inte möjligt att dra en generaliserbar 
slutsats utifrån denna studies resultat då urvalet var begränsat. 
 
4.2. Diskussion	kring	resultat	

4.2.1. Översättning	och	anpassning	av	MCST-A	(delsyfte	1,	2	och	3)	
Den ursprungliga versionen av testet upplevdes stundtals ha bristfälliga och 
inkonsekventa instruktioner vilket ledde till förändringar då testet översattes och 
anpassades. Den nya versionen blev mer lättadministrerad och lättförståelig då 
exempelvis instruktioner till deltagarna förtydligades och konsekventa begrepp infördes. 
Materialet gjordes även mer enhetligt för att ge ett mer professionellt intryck genom att 
genomgående använda liknande bilder i hela testboken. Samtliga bilder i testboken 
ändrades till fotografier för att göra den mer enhetlig och för att studier har visat att 
fotografier främjar bildigenkännande (Heuer, 2016). Sekvensbilderna i deltest E: 
Berättande med hjälp av sekvensbilder och F: Återberättande av en historia med hjälp 
av sekvensbilder, som i ursprungstestet var fotografier, byttes däremot till illustrerade 
bilder. Motivet till detta var att de ursprungliga fotografierna bedömdes vara röriga samt 
för att fotografier på ett bröllop bedömdes vara svåra att erhålla och svåra att på ett bra 
sätt kunna illustrera ändamålsenliga koncept. Kritik skulle kunna riktas mot detta då det 
går emot tidigare beskrivna beslut, men då detta inte upplevdes påverka deltagarna i 
datainsamling 1 förblev sekvensbilderna illustrerade. En manual skapades för att 
underlätta administration och rättning av testet.  
 
Att använda fler än en översättare är att föredra (Hambleton & Kang Lee, 2013; 
Hambleton & de Jong, 2003), vilket var något som togs i beaktande i denna studie. Det 
är också viktigt att ta hänsyn till att koncepten i ett språk och kultur ska vara 
applicerbara i ett annat språk och kultur (ibid.). De koncept som var svåra att applicera 
vid översättning till svenska diskuterades och ändrades till koncept som bättre stämmer 
överens med svensk kultur, men samtidigt behöll uppgifternas svårighetsgrad. 
 
När översättningen av MCST-A testades på personer med måttlig till grav kronisk afasi 
upplevdes vissa instruktioner och formuleringar krångliga och svåra att förstå för 
deltagaren. Vid ett tillfälle var en närstående med i rummet och påpekade detta och att 
det kunde bidra till ett lägre resultat. Ett exempel på sådan uppgift var “Hur skulle du 
berätta för mig vart du reste på semester senast?”. Då uppgiften går ut på att deltagaren 
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ska berätta något om sina resor skulle frågans formulering kunna göra det onödigt svårt 
för deltagaren att förmedla meddelandet korrekt. Vid eventuell revidering av testet 
skulle uppgifternas formuleringar på just detta deltest kunna ändras för att tydliggöra 
vad som faktiskt efterfrågas. Formuleringen skulle kunna ändras till “Vart reste du på 
semester senast?” utan att deltestets syfte förgås. Ett annat revideringsförslag är att 
ändra formuleringen på uppgift 4 i deltest H: Skrift som lyder ”Hur skulle du bokstavera 
hur du tog dig hit?”. Uppgiften upplevs svår för deltagare att utföra då det inte är givet 
att de tagit sig till en plats för att delta i testningen. 
 
Sammanfattningsvis blev översättningen och anpassningen generellt väl genomarbetad 
och ledde till en fungerande version på svenska. Det finns dock en del 
utvecklingsmöjligheter vad gäller administration, både gällande instruktionernas 
formuleringar som diskuteras ovan, men också gällande bedömning och 
poängberäkning av resultatet. 
 
4.2.2. Jämförelse	mellan	resultatet	på	MCST-A	på	personer	med	måttlig	till	grav	

kronisk	afasi	och	deras	skattade	förmåga	att	kommunicera	med	hjälp	av	AKK	i	
vardagen	(delsyfte	4)	

Resultatet i datainsamling 2 tycks gå i linje med resultat från tidigare forskning. I en 
studie av Lasker och Garrett (2006) uppvisades ett samband mellan antal poäng på 
MCST-A och förmåga att kommunicera med AKK där de deltagare som klassificerats 
som självständiga kommunikatörer var mer framgångsrika i att förmedla önskade 
meddelanden i MCST-A än de som klassificerades som partnerberoende. Liknande 
resultat framkom även i en studie av Santos (2013), där MCST-A översattes till 
portugisiska och testades på personer med och utan afasi. 
 
4.3. Diskussion	kring	metod	

4.3.1. Utformning	av	material	
Översättningen gjordes av uppsatsförfattarna som inte är professionella översättare och 
som enbart har svenska som modersmål. Översättningen kontrollerades inte av en 
person med engelska som modersmål för att säkerställa att koncept och svårighetsgrad 
på uppgifterna var detsamma. Översättningen gjordes även med hjälp av Google 
translate, tyda.se och synonymer.se vilka kan anses vara opålitliga översättningsverktyg 
(Guo, 2016). Dessa tre faktorer kan bidra till att översättningen inte anses kvalificerad. 
Dock delades materialet upp och uppsatsförfattarna översatte hälften var, för att sedan 
byta delar och kontrollera den andres översättning. Svårare begrepp eller koncept 
diskuterades författarna sinsemellan, men även med handledarna för att hitta en så bra 
översättning som möjligt. 
 
Utformningen av MCST-A förhandstestades på personer utan afasi för att undersöka om 
formuleringar och bildmaterial var entydiga och lättförståeliga. Detta gjordes även för 
att kontrollera att uppgifternas nya utformning inte skulle påverka deltagarnas med afasi 
resultat. Två logopedstudenter utan förkunskap om MCST-A fick även administrera 
materialet för att se huruvida instruktionerna var lätta att förstå. Trots förhandstestning 
på personer utan afasi upplevde testledarna, under datainsamling 2, att uppgifternas 
utformning var något komplicerade. Detta kan ha lett till att deltagarna inte förstod 
uppgifterna och därför svarade fel. Vid testningen av en deltagare framkom att 
deltagarens närstående tyckte att uppgifterna var för svårt ställda, till exempel “Hur 
skulle du berätta för mig var du var på semester senast?” istället för en direkt fråga 
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“Vart var du på semester senast?”. Det är därför osäkert om resultatet på MCST-A 
verkligen speglar deltagarnas förmåga att kommunicera med AKK eller om det snarare 
speglar om deltagaren förstår uppgifterna eller ej. Samma resonemang går att applicera 
på deltest F: Återberättande av en historia med hjälp av sekvensbilder, där deltagaren 
ska lyssna på en historia och sedan återberätta den. Vid detta deltest är det svårt att 
kontrollera att uppgifterna inte testar arbetsminne primärt, då återberättandet bygger på 
att deltagaren minns vad den berättade historien bestod av. Den interna validiteten kan 
därmed diskuteras utifrån dessa aspekter. Studiens val av operationalisering vad gäller 
förmågan att använda AKK i vardagen kan också diskuteras gällande intern validitet, då 
detta skulle bedömas med hjälp av en skattningsskala av ansvarig logoped. Då en 
ansvarig logoped sällan träffar sina patienter i vardagssituationer kan det vara svårt att 
göra en bedömning som ska spegla patientens vardag. En annan aspekt som kan ha 
försvårat skattningen är att logopeden kan ha träffat patienten vid för få tillfällen för att 
kunna ha fått en god uppfattning om patientens förmåga att kommunicera med AKK. 
 
När den svenska versionen av MCST-A utformades skedde samtidigt förändringar i 
materialet, där till exempel instruktionerna kompletterades med information kring att 
alla modaliteter får användas för att förmedla ett meddelande. I ursprungsversionen 
framgick bara att deltagaren får använda testboken; “You don't have to talk, BUT I want 
you to tell me by pointing at the pictures”. En fråga som därför kan ställas är om testets 
syfte fortfarande är detsamma efter alla ändringar som har gjorts. Ursprungstestets syfte 
är att fastställa om personer med grav afasi kan använda bildbaserad AKK för att 
kommunicera. Då deltagarna i den svenska versionen får använda sig av samtliga 
modaliteter för att förmedla ett meddelande säger kanske resultatet mer om vilka 
modaliteter deltagaren kan använda sig av än om deltagaren kan använda sig av 
bildbaserad AKK eller inte. Dock säger resultatet från den svenska versionen fortfarande 
något om hur personen kommer lyckas använda AKK i vardagen. 
 
4.3.2. Administration	av	MCST-A	
För att deltagarna skulle få så lika förutsättningar som möjligt var det några faktorer 
som togs hänsyn till. För det första fick samtliga deltagare samma instruktioner vid 
testning av MCST-A genom att ett manus med information kring testets syfte och 
innehåll användes, vilket förmedlades muntligt och med hjälp av bildstöd. Likvärdig 
administration säkerställdes också genom att båda uppsatsförfattarna administrerade 
testet för samtliga deltagare, även om en hade huvudansvaret. Detta gjordes för att olika 
information till deltagarna inte skulle kunna påverka resultatet. I deltest F: 
Återberättande av en historia med hjälp av sekvensbilder var tanken från början att 
testboken skulle vara stängd för att se om deltagaren aktivt letar rätt på önskad sida i 
boken. Vid första tillfället var dock boken öppen vilket ledde till att boken fick vara 
öppen vid resterande tillfällen. Detta bedömdes inte påverka resultatet nämnvärt. För det 
andra fick deltagarna och/eller dess anhöriga själva föreslå tid och plats för testning så 
att deltagarnas dagsform inte skulle påverka resultatet. Vid val av testplats togs även 
ljud- och ljusnivå i beaktande då en stimmig, mörk miljö skulle kunna påverka 
deltagarnas prestation under testningen. En aspekt som dock skulle kunna ha påverkat 
administrationen av testet var att testledarna träffade en av deltagarna vid två tillfällen 
och övriga deltagare vid ett tillfälle. På grund av ökad förståelse kring en av deltagarnas 
svårigheter kan valet av ledtrådar eller formuleringar omedvetet ha anpassats för att 
underlätta för deltagaren. Detta kan även ha påverkat bedömningen av hens resultat. En 
annan aspekt är att en anhörig till en deltagare fanns med under testningen med MCST-
A. Deltagaren verkade uppenbart påverkad av detta och vände sig vid flera tillfällen till 
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den anhöriga. Vid några tillfällen ingrep den anhöriga för att repetera eller omformulera 
en uppgift vilket kan ha påverkat resultatet.  
 
Interbedömarreliabilitet föreligger när två bedömare gör samma analys och kommer 
fram till samma resultat (Goodwin, 2010). Därför genomförde uppsatsförfattarna varsin 
separat bedömning på varje deltagare för att sedan jämföra och komma fram till ett 
samstämmigt resultat. I denna studie var uppsatsförfattarnas bedömningar samstämmiga 
vilket talar för en hög interbedömarreliabilitet. För att öka interbedömarreliabiliteten 
ytterligare skulle två oberoende parter utfört både bedömningen på MCST-A och 
skattningarna på samtliga deltagare för att sedan jämföra bedömningarna och se om 
partnerna hade bedömt lika. I så fall hade deltagarna även blivit testade vid upprepade 
tillfällen, vilken hade kunnat öka test-retest-reliabiliteten. Test-retest-reliabilitet innebär 
att resultatet blir detsamma vid upprepade mätningar (ibid.). Att använda två oberoende 
parter och att testa deltagarna vid fler tillfällen var dock inte möjligt att utföra i denna 
studie med tanke på bland annat inlärningseffekter.  
 
MCST-A och AKK-skalan är två instrument som avser mäta liknande saker. Dock 
gjordes bedömningen av de olika instrumenten av olika personer, vilket kan leda till 
frågan om resultaten verkligen går att jämföra. Denna inverkan var svår att kontrollera 
då det inte var möjligt att samma person utförde båda bedömningarna i denna studie. 
Dessutom var instrumenten som användes inte heller validerade, vilket innebär att 
denna studie jämför två ovaliderade instrument med varandra. Instrumenten valdes ändå 
då det inte fanns tillgång till några validerade instrument som uppfyllde ändamålen.  
 
4.3.3. Urval	
Urvalet i datainsamling 1 var begränsat; urvalet bestod av tio deltagare, deltagarna hade 
samtliga studerat på eftergymnasial nivå och medelåldern var 34,4 år. Då personer med 
afasi ofta tillhör en äldre åldersgrupp representerar deltagarna i datainsamling 1 inte den 
målgrupp som testades i datainsamling 2 där medelåldern var 59 år. Det kan diskuteras 
om teknisk kompetens, ordval och typ av formuleringar kan variera mellan 
åldersgrupper. Deltagarnas utbildningsnivå skulle kunna innebära att de hade lättare att 
ta till sig mer komplicerade instruktioner jämfört med någon med lägre utbildningsnivå. 
Den högre utbildningsnivån kan dock även vara en styrka då utbildningsnivå kan vara 
kopplad till en högre språklig förmåga (Tallberg, 2005). Således kan detta ha bidragit 
till att deras feedback var kvalificerad. Det kan dock diskuteras hur ärliga deltagarna var 
i sin feedback till materialet då de uteslutande var personer i uppsatsförfattarnas 
umgängeskrets. 
 
Även urvalet av deltagare med afasi (datainsamling 2) var begränsat; deltagarantalet var 
litet (fem stycken), könsfördelningen var snedfördelad (fyra män och en kvinna) och 
enbart personer som bor i Uppsala eller närliggande orter representerades. Det var svårt 
att rekrytera deltagare då både personer med afasi skulle finnas tillgängliga och vara 
villiga att ställa upp samt att tillfrågade logopeder skulle ha tid att rekrytera deltagare 
och göra bedömningar med hjälp av skattningsskalorna. På grund av det begränsade 
urvalet bör resultatet tolkas mycket försiktigt vad gäller generaliserbarhet. 
 
4.3.4. Analys	
Analysen i datainsamling 2 gjordes utifrån kvalitativa resonemang vilket kan anses 
minska studiens reliabilitet då kvantitativa studiers resultat generellt sett upplevs väga 
tyngre än kvalitativa studiers resultat. Ovidkommande variabler i kvalitativa studier 
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anses vara svårare att kontrollera för (Leung, 2015). Analysförfarandet var ändå rimligt 
med tanke på typ och mängd av data. 

 
4.4. Förslag	till	revidering	och	framtida	forskning	

Denna studie har genererat flera utvecklingsförslag vad gäller testet MCST-A. Först och 
främst vore det önskvärt om en vidare utveckling av MCST-A skulle möjliggöra att 
resultatet kvantitativt skulle kunna överföras till kommunikatörsnivå och frambringa 
vilket typ av hjälpmedel deltagaren kan ha användning av. Vidare utveckling av 
riktlinjer vad gäller poängsättning och ett mer systematiskt poängberäkningssystem 
behövs. Det skulle även vara bra om tydligare riktlinjer införs vad gäller vad som krävs 
för att det förmedlade meddelandet räknas som adekvat och delvis adekvat, samt om och 
när ett deltest ska avslutas. I denna studie var en av deltagarnas resultat svårt att tolka. 
Deltagaren hade på vissa uppgifter som strategi att upprepa uppgiftens formulering, 
vilket gjorde att det var svårt att veta om detta skulle räknas som adekvat eller om 
upprepningen skulle tolkas som ett felaktigt svar. I detta fall bedömdes de flesta 
upprepningarna som adekvat, då deltagaren inte upprepade hela formuleringen utan bara 
det som efterfrågades, upprepade samma formulering när testledaren bad hen upprepa 
svaret, samt visade förståelse då hen pekade på en bild som stämde överens med 
formuleringen. Detta kan dock anses godtyckligt och vore därför fördelaktigt att ha 
tydligare riktlinjer kring. 
 
Vidare vore det önskvärt om MCST-A fortsätter att användas för att se om det är kliniskt 
användbart i Sverige. Ett mått på testets reliabilitet och validitet samt normering är idag 
något som saknas, vilket skulle kunna följas upp i framtida forskning.  
 
4.5. Slutsats	

Studiens resultat tyder på ett positivt samband mellan resultatet på MCST-A och 
deltagarnas skattade förmåga att kommunicera med hjälp av AKK, vilket går i linje med 
tidigare forskning. Detta antyder att MCST-A därmed skulle kunna vara ett användbart 
instrument för att avgöra om och i så fall vilket hjälpmedel en person med afasi skulle 
kunna ha hjälp av. Det är dock inte möjligt att dra en generaliserbar slutsats utifrån 
denna studies resultat då urvalet var begränsat. 
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6. Bilagor	
6.1. Bilaga	1:	Ändringar	

6.1.1. Språklig	form	
Samtliga ändringar redovisas i text och tabeller nedan och är fetmarkerade. 
 
6.1.1.1 Deltestens	instruktioner	

• I ursprungsversionen benämndes deltest utifrån sidnummer i testboken. Vi 
delade istället upp deltesten i A-H och döpte dem därefter. Då samtliga sidor i 
boken får användas för att förmedla ett meddelande var det förvirrande att 
benämna deltesten utifrån sidnummer i testboken. Exempel: I det andra deltestet 
(som heter ”Pages 2 & 3”) står det i instruktionerna ”You can point at any 
picture you want in this book”. I deras exempel på önskade svar hänvisar de även 
till andra sidor i boken än de som namngivit deltestet. Vi valde även att numrera 
uppgifterna för att testledaren lättare skulle kunna hänvisa och hålla reda på dem. 

• Inledande instruktioner till deltagaren fanns tidigare i ”Administration 
Guidelines”, men för att lättare hitta dessa instruktioner lades de i instruktioner 
till deltest A. 

• För att tydliggöra vilka modaliteter som deltagaren får använda, samt för att göra 
instruktionerna konsekventa lades även instruktioner om att deltagaren får 
använda gester, tal och att peka på bilder till.  

 
Deltest engelska Deltest svenska Instruktioner engelska Instruktioner svenska 
Page 1 (of Stimulus 
Book: Communicating 
1-Symbol Messages to 
Request Basic Needs or 
Respond to Biographical 
Information Questions 

Deltest A: 
Kommunicera med en 
symbol - att uttrycka 
grundläggande behov 
och önskemål samt 
svara på personliga 
frågor 

Directions to evaluator: For items 1-5, read 
the carrier phrase, placing emphasis on the 
words in bold print. CLOSE THE BOOK 
AFTER EACH RESPONSE 
 
Directions to client: Now, let's look at this 
page. Look at all of the pictures ([point]). 
You don't have to talk [shake head 'no' and 
point to mouth]. BUT I want you to tell me 
by pointing at the pictures [model]. Ready? 
Listen... 

Instruktion till testledare: Läs varje 
uppgift och lägg betoning på orden 
i fet text. Stäng boken efter varje 
svar. 
 
Instruktion till deltagare: (Placera 
testboken framför deltagaren) Här. 
Titta på denna bok. Titta på alla 
bilder i boken. Genom att peka 
på bilderna skulle man kunna 
berätta olika saker (var en 
modell: vänd blad, peka på 
bilderna). Ta din tid att titta 
igenom boken. Nu kommer jag 
att ställa lite olika frågor med 
hjälp av denna bok (Slå upp sida 
1 ”Uttrycka grundläggande 
behov”). Du får tala, men du 
behöver inte om du inte vill (skaka 
på huvudet "nej" och peka på din 
mun). Du kan även använda 
gester (visa ”hej”) eller peka på 
bilderna (var modell). Du får 
använda vilka sidor du vill i 
boken. Är du redo? Lyssna här… 
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• I ursprungsversionen ska boken stängas mellan varje uppgift i deltest G och H. 
Vi såg inget syfte med detta och tog därför bort det. Deltestets första uppgift är 
att hitta sidan som ska användas och deltagaren har därmed redan visat på att 
hen kan navigera i testboken.  

Deltest engelska Deltest svenska Instruktioner engelska Instruktioner svenska 
Page 8 (of Stimulus 
Book):: Telling about 
Locations 
from a Map 

Deltest G: Berättande 
kring platser utifrån en 
karta 

Directions to Evaluator: Book is CLOSED 
to begin this task. CLOSE BOOK 
BETWEEN EACH ITEM. 
 
Directions to Communicator: “Now, I'm 
interested in learning about where you're 
from, and where you want to travel. 

Instruktion till testledare: Boken är 
stängd i början av uppgiften. 
 
Instruktion till deltagare: Nu är jag 
intresserad av att lära mig lite vart 
du kommer ifrån och vart du skulle 
vilja resa… 

Page 9 (of Stimulus 
Book):: Spelling (First 
letter, partial word, or 
complete word 

Deltest H: Skrift Directions to Evaluator: Book is CLOSED 
to begin this task. CLOSE BOOK 
BETWEEN EACH ITEM. 
 
Directions to Communicator: "Sometimes 
you might be able to spell to communicate 
something. Even if you can't spell the whole 
word, just one of the letters would be 
helpful. Here...try: 

Instruktion till testledare: (Se 
instruktion till deltagare). 
 
Instruktion till deltagare: (Slå upp 
sida 9 ”Alfabetet”). Ibland kan det 
vara bra att kunna bokstavera för 
att kommunicera något. Även om 
du inte kan bokstavera hela ordet 
kan endast en bokstav vara till 
hjälp. Här... prova! 

 
	
6.1.1.2 Deltestens	uppgifter	och	exempel	på	önskat	svar	

• I deltest A ändrades ”stat” till ”stad” för att anpassas till Sverige. 
Deltest Uppgift engelska Uppgift svenska Exempel på önskat 

svar engelska 
Exempel på 
önskat svar 
svenska 

A How can you tell me where 
you live? Which state do you 
live in?” 

6. Hur skulle du (peka på deltagaren)… 
berätta för mig… var du bor? Vilken 
stad bor du i? 

Ej ändrad Ej ändrad 

 
• För att minska risken för förvirring och för att göra uppgiften tydligare och 

lättare att administrera byttes delen där deltagaren ska uppge sin 
favoritrestaurang ut mot en bestämd restaurang (”McDonalds”).  

Deltest Uppgift engelska Uppgift svenska Exempel på önskat 
svar engelska 

Exempel på 
önskat svar 
svenska 

B "I’d like to eat an expensive 
meal at (name of his/her 
favorite restaurant).” 

5. Hur skulle du berätta för mig… "Jag 
skulle vilja äta en dyr måltid på 
McDonalds”. 

Ej ändrad Ej ändrad 

 
• I deltest C byttes körsbär ut mot apelsin då denna frukt är mer vanligt 

förekommande i Sverige. 
Deltest Uppgift engelska    Uppgift svenska Exempel på önskat svar 

engelska 
Exempel på önskat svar 
svenska 

C Cherry Apelsin Ej ändrad Ej ändrad 
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• I deltest D, uppgift 1, togs irrelevant information bort. 
• I deltest D, uppgift 3, byttes ”aspirin” ut mot ”tabletter” för att bredda 

begreppet, då aspirin är förknippat till ett specifikt varumärke i Sverige.  
• I deltest D, uppgift 4, ändrades fraserna då apotekspersonalen inte fyller i recept 

i Sverige. Detta byttes därför ut mot två frågor som kan förekomma vid uttag av 
recept.  

• I deltest D lades uppgift 5 till för att få en bättre övergång till nästa kontext. 
• I deltest D, uppgift 7 ändrades ”holiday name” mot ”present” för att frågan ska 

inkludera alla kulturer.  
 

Deltest Uppgift engelska Uppgift svenska Exempel på önskat svar 
engelska 

Exempel på önskat 
svar svenska 

D "Find the page that you 
would use at the 
drugstore...you know, if 
you need a prescription or 
something." 

1. "Hitta sidan du skulle 
använda på apoteket" 

Ej ändrad Ej ändrad 

D "How would you ask the 
clerk: Where's the hairspray 
and the aspirin?'" 

3. "Hur skulle du fråga 
personalen: Vart finns hårspray 
och tabletter?" 

Ej ändrad Ej ändrad 

D "How would you ask the 
clerk to fill a couple of 
your prescriptions? Make 
sure she answers your 
questions, like how many 
pills should I take?" 

4. "Hur skulle du fråga 
personalen: När ska jag ta 
min medicin och ska jag ta 
den vid måltid" 

Ej ändrad Ej ändrad 

D Finns ej 5. ”Hitta sidan du skulle 
använda i samtal med dina 
barn/barnbarn” 

Ej ändrad Ej ändrad 

D "How would you find out 
what they wanted for 
(holiday name)? 

7. "Hur skulle du ta reda på vad 
de vill ha i present?” 

Ej ändrad Ej ändrad 

 
• Sekvensbilderna i deltest E och F byttes ut till bilder med motiv som är mer 

kulturellt anpassade till svensk tradition. På grund av detta var även vissa bilders 
namn tvungna att bytas ut för anpassas till de nya bilderna. 

Deltest Uppgift engelska Uppgift svenska Exempel på önskat svar 
engelska 

Exempel på önskat 
svar svenska 

E & F Photo #2: “Exchanging 
vows, ‘I do’” 

Bild #2: ”Utbyter ringar” Ej ändrad Ej ändrad 

E & F Photo #3: “The reception 
and invitation to dance” 

Bild #3: ”Kasta ris” Ej ändrad Ej ändrad 

E & F Photo #4: “Flower girls 
dancing to the band” 

Bild #4: ”Skära tårta” Ej ändrad Ej ändrad 

E & F Photo #5: “Scarecrows – 
just married” 

Bild #5: ”Bröllopsdansen” Ej ändrad Ej ändrad 

E & F Photo 6: “At the beach” Bild #6: ”Bröllopsresan” Ej ändrad Ej ändrad 
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• I deltest G, uppgift 2, ändrades ”stat” till ”stad” för att anpassas till Sverige. I 
uppgiftens exempel på önskat svar lades ”bokstavera första bokstaven i staden” 

• I deltest G, uppgift 3, ändrades uppgiften för att undvika att formuleringens 
otydlighet skulle påverka deltagarens svar. 

• I deltest G, uppgift 1, ändrades exempel på önskat svar till att specifikt hitta rätt 
sida i testboken för att tydliggöra vid poängsättning. 

• Formuleringen "cue as needed" togs bort och flyttades till manualen då ledtrådar 
får användas på samtliga uppgifter. 

Deltest Uppgift engelska Uppgift svenska Exempel på önskat svar 
engelska 

Exempel på önskat 
svar svenska 

G "How would you tell me 
where you were born? 
("Which state you were 
born in” - if needed) 

2. "Hur skulle du berätta för mig 
var du är född?" ("Vilken stad är 
du född i" - vid behov). 

Ej ändrad 
 

Ej ändrad 
 

G "Tell me where you've 
traveled on vacation...or 
for work...or for your 
kids.” 

3. ”Hur skulle du berätta för 
mig var du reste på semester 
senast”. 

Ej ändrad 
 

Ej ändrad 
 

G Ej ändrad Ej ändrad Opens book. Cue if needed. 1. Hitta sida 8 i testboken 

 
• I deltest H ändrades begreppet ”tell” till ”bokstavera”, då uppgiftens syfte är att 

deltagaren ska visa hur hen kan använda sig av bokstäver. ”Tell” kan 
missuppfattas till att deltagaren ska tala. Detta ändrades i samtliga uppgifter i 
deltestet. 

• I deltest H, uppgift 3, ändrades uppgift om ”favoritlag” till ”favoritprogram” på 
TV då det inte är självklart att alla har ett favoritlag. 

• I deltest H, uppgift 4, ändrades formulering ”What you drive to get home” till 
”hur du tog dig hit” då det inte är självklart att alla åker bil för att komma hem. 
På grund av detta ändrades även exempel på önskat svar.  

Deltest Uppgift engelska Uppgift svenska Exempel på önskat svar 
engelska 

Exempel på önskat 
svar svenska 

H "How would you tell 
someone your last name?" 

1. "Hur skulle du bokstavera 
ditt efternamn för någon?" 

Ej ändrad Ej ändrad 

H "Favorite sports team?" 3. ”Hur skulle du bokstavera 
namnet på ditt favorit-program 
på TV"? 

Ej ändrad Ej ändrad 

H "What you drive to get 
home?" 

4. ”Hur skulle du bokstavera 
hur du tog dig hit?" 

a) spell the word "car" or 
"bus" b) spell the make/model 
of the car 

4. Bokstavera ordet, t.ex. 
”bil” eller ”buss”, eller 
skriv i luften eller på 
papper 
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6.1.1.3 Sekvensbilder	bröllop	(sida	7	engelsk	version,	sida	7b	svensk	version)	
• Sekvensbilderna byttes ut till bilder med motiv som är mer kulturellt anpassade 

till svensk tradition. På grund av detta var även den tillhörande historien tvungen 
att göras om för anpassas till de nya bilderna. När vi ändrade historien strävade 
vi efter att ha samma längd och lika många referenspunkter för att ha en 
likvärdig svårighetsgrad. 

Ursprunglig historia Ny historia 
Picture 1 (top left):(Open book and located wedding story on page 7). 
“It was the big day -- my friend _______’s wedding day. She married 
a wonderful young man, Ralph Johnson (point to young man, then 
point to letters “R” and “J” on the alphabet page. He is from New 
York (point to the state of New York on the map page).”  
 
Picture 2 (top middle) . A lot of people came to the wedding (point to 
audience). It was held in a lovely old church (point to the architecture 
of the church). Here the preacher told them to say, ‘I do’ (point to the 
minister, then the man and the woman).  
 
Picture 3 (top right) . They had a lovely reception afterwards. It 
was held outside, at the church (point to the trees and lawn in the 
picture, then back to the church in Picture 2). Ralph asked his 
new wife to dance (point to both people, then pantomime 
‘dance’).”  
 
Picture 4 (bottom left). “The flower girls were very sweet. They had 
a lot of them! (point to all of the girls). They had a lot of fun 
dancing to the band (point to the band in the background) 
 
Picture 5 (bottom middle): “The couple had fun on their 
honeymoon (point to couple kneeling). They had their picture 
taken with some scarecrows here...(point to scarecrows in the 
background).” Look, the sign says, “Just married.”  
 
Picture 6 (bottom right): “And they must have gone to the beach, too. 
It was pretty cold, though – she has her coat on (point to woman’s 
coat).”  
 
Optional ending: “I hope they have a happy life together.” 

Bild 1 - Brud, brudgum, präst (högst upp till vänster):”Det 
var en stor dag – min vän Annas bröllopsdag. Hon gifte sig 
med en underbar ung man, Rolf Jonsson (peka på 
brudgum, peka sedan på bokstäverna ”R” och ”J” på sida 
9). Han är från Stockholm (peka på Stockholm på sida 8).” 
 
Bild 2 - Utbyter ringar (högst upp i mitten):”Mycket folk 
kom på bröllopet (peka på gästerna). Det hölls i en vacker 
gammal kyrka (peka på arkitekturen av kyrkan). Här bad 
prästen dem att säga ”ja” (peka på prästen, sedan på 
brudgummen och bruden). 
 
Bild 3 - Kasta ris (högst upp till höger):”De hade en 
fantastisk mottagning efteråt. Den hölls utomhus vid 
kyrkan (peka på träden och gräsmattan på bilden, 
sedan på kyrkan på bild 2). När paret kom ut från 
kyrkan kastades det ris (peka på brudparet och 
gästerna som kastar ris)”. 
 
Bild 4 - Skära tårta (längst ner till vänster): “Efter 
middagen serverades det bröllopstårta” (peka på 
tårtan). “Brudparet fick skära första biten” (peka på 
brudparet och gestikulera “skära”)”. 
 
Bild 5 - Bröllopsdansen (längst ner i mitten): ”Rolf 
frågade Anna om hon ville dansa (peka på bägge 
personerna och gestikulera sedan ”dansa”). De hade 
roligt när de dansade till musiken” (peka på bandet i 
bakgrunden)”. 
 
Bild 6 - Bröllopsresan (längst ner till höger):Paret hade 
trevligt på bröllopsresan (peka på brudparet). Och de måste 
ha gått till stranden också. Det var ganska kallt dock – hon 
har sin kappa på sig (peka på kvinnans kappa).” 
 
Frivilligt slut: ”Jag hoppas de kommer ha ett lyckligt liv 
tillsammans.” 
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6.1.1.4 Fraser	(sida	5	engelsk	version,	sida	5	svensk	version)	
• Fraserna från ett apotek ändrades då apotekspersonalen inte fyller i recept i 

Sverige. Detta byttes därför ut mot två frågor som kan förekomma vid uttag av 
recept.  

Please fill my prescription 
- X 1 
- X 2 
When do I take my pills? 
Please write the instructions  

När ska jag ta min medicin? 
Ska jag ta den vid måltid? 
Skriv ner instruktionerna, tack! 
 

 
6.1.1.5 Fraser	(sida	6	engelsk	version,	sida	6	svensk	version)	

• Vissa frågor ändrades för att anpassas till svensk kultur. Till exempel är det inte 
lika vanligt att idrottslag är kopplade till skolan såsom det ofta är i USA. Detta 
ändrades därför till ”Hur är lärarna?”.  

• Frågan om pojkvän/flickvän togs bort då det är irrelevant och kan uppfattas 
könsnormativt. 

• Frågan ”What do you want for Chanukah/Christmas?” ändrades då alla kulturer 
inte firar chanukka eller jul. 

• Formuleringen ”Socks!! Hah hah.” ändrades för att göra frågorna konsekventa. 
Frågor/fraser engelska Frågor/fraser svenska 
How's school?  
How are........ 
- your grades? A B C+ 
- your friends? 
- your sports? 
- Do you do your homework?  
- What’s your favorite class?  
Do you have a... 
- boyfriend? - girlfriend? 

Hur är skolan? 
Hur är… 
… dina betyg? 
… dina klasskamrater? 
… lärarna? 
- Gör du dina läxor? 
- Vilket är ditt favoritämne? 

What do you want for... 
Your birthday? 
Chanukah/Christmas? 
-------------------------- 
Money? $$$? 
A big gift? 
A toy? 
A hug? 
Socks!! Hah hah. 

Vad vill du ha i…?  
Present? 
 
- Pengar? 
- En leksak? 
- En kram? 
- Strumpor? 
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6.1.2. Bilder	
Vid anpassning av testboken byttes merparten av bilderna ut. 

• För att göra testboken mer enhetlig byttes de illustrerade bilderna ut mot fotografier. 
• Bilderna på stor och liten gubbe byttes till en stor och liten cirkel för att tydliggöra att 

det är begreppet storlek som avses, se sida 2. 
• Bilden på amerikanska dollar byttes ut mot en på svenska kronor, se sida 3. 
• Bilden på körsbär byttes ut mot en bild på en apelsin då denna frukt är mer vanligt 

förekommande i Sverige, se sida 4. 
• En svensk apotekslogotyp lades till, se sida 5. 
• Bilden på deodorant tyckte vi var otydlig och när vi inte hittade en bättre bild på 

ursprungsmotivet byttes den ut mot en bild på en nagelsax, se sida 5. 
• Bilden som symboliserade skola var otydlig och byttes ut mot en bild som tydligare 

associeras till begreppet skola, se sida 6. 
• Sekvensbilderna på ett bröllop byttes ut mot illustrerade sekvensbilder med motiv som 

är mer kulturellt anpassade till svensk tradition, till exempel byttes bilden med en 
fågelskrämma ut mot en bild på när brudparet skär bröllopstårta, se sida 7. 

• Kartan över USA byttes till en karta över Sverige och en världskarta, se sida 8. 
• I bokstavstavlan lades ”å”, ”ä” och ”ö” till, se sida 9. 

 
Ursprunglig bild Ny bild 
Sida 1 

  

  

  

Sida 2 
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Sida 3 
  

  

Sida 4 
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Sida 5 
  

  

  

  

Sida 6 
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Sida 7 
  

Sida 8 
  

Sida 9 
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6.1.3. Formgivning	
Testboken och protokollets formgivning ändrades för att testet skulle se mer enhetligt 
ut. Formgivningen ändrades även för att göra testet mer användarvänligt. I tabellen ges 
exempel på hur formgivningen har ändrats, där ursprungstestet ligger i vänster kolumn 
och vår version ligger i höger kolumn. 
 

• I protokollet valde vi att enbart ha en enda kolumn per uppgift istället för att dela 
upp svarsrutan i svar 1, svar 2 och svar 3 (se del 2 i tabell). Detta gjordes för att 
testledaren skulle få större utrymme att beskriva deltagarens svar mer fritt. Antal 
försök noteras sedan på näst sista raden på varje uppgift. 

• I ursprungsprotokollet var strukturen uppbyggd vertikalt, alltså att uppgifterna 
stod uppifrån och ner. Detta ändrades istället till en horisontell struktur (se del 2 
i tabell). Vi ville att testledaren skulle ha största möjliga utrymme att anteckna 
på, så när vi roterade protokollets upplägg och har nu varje deltest på två stående 
A4 istället för ett liggande. 

• I ursprungstestet skulle deltagarens svar i deltest E och F antecknas per bild. 
Detta ändrades till att anteckningar kring deltagarens berättande/återberättande 
ska skrivas sammanfattande i en och samma kolumn (se del 3 i tabell).  

• Vi flyttade historien i deltest F från protokollet (”Directions for 
communicatior”) till att stå på en separat bild i testboken (se del 4 i tabell).  

• I ursprungstestet skulle antal rätt per deltest noteras i kolumnen ”Total 
Successful items” (se del 5 i tabell). Deltagaren kunde få ett poäng per uppgift. 
Men då det var oklart vad som krävdes för att få full poäng på en uppgift 
ändrade vi poängräkningen till ett annat system. För mer detaljer kring denna 
ändring, se under manual. 

• Vi valde att lägga in beskrivningar av ledtrådarna på varje deltests protokoll för 
att testledaren lättare skulle kunna hålla koll på vilken ledtråd som innebar vad. I 
ursprungstestet stod enbart förkortningar på ledtrådarna utskrivna i protokollet, 
beskrivningarna gick sedan att hitta på en separat sida (se del 8 i tabell).  
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6.1.3.1 Protokoll	
1. Framsida 

 
 
 

 

2. Protokollsida (exempel sida 1) 
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3. Protokoll deltest E  

 
 

 
4. Deltest F  

 

 

5. Poängräkning - sammanfattning 
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6.1.3.2 Testbok	

6. Framsida 

  
7. Testbokens innehåll (exempel sida 1) 
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6.1.3.3 Manual	
8. Beskrivning av ledtrådar 

  
 
  

	
Beskrivning	av	ledtrådar	

	

Ledtrådar	 Repetera	 Utöka	respons	 Ge	feedback	 Öppna	bok	 Hitta	sida	 Minska	
valmöjligheter	

Styr	
uppmärksamhet	 Byt	modalitet	 Bekräfta	 Var	modell	 Kategorins	

namn	
REPETERA	=	Repetera	stimuli	
när	deltagaren	inte	verkar	

förstå. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

UTÖKA	RESPONS	=	Uppmana	
deltagaren	att	utöka	sin	

kommunikation	t.ex.	”Jag	tror	
att	du	kan	berätta	mer…”	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

GE	FEEDBACK	=	Ge	feedback	
vid	felaktigt	försök	att	

förmedla	ett	meddelande.	
”Det	betyder	att	du	vill	sätta	

på	ljuset,	inte	skor.” 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ÖPPNA	BOK	=	Öppna	boken	
för	att	komma	igång.	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

HITTA	SIDA	=	Lokalisera	
specifik	sida	i	boken	om	

deltagaren	är	oförmögen	att	
självständigt	göra	det. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

MINSKA	VALMÖJLIGHETER	=	
Minska	antal	valmöjligheter	

genom	att	peka	på	ett	
begränsat	område	på	sidan.	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

STYR	UPPMÄRKSAMHET	=	Styr	
deltagarens	visuella	

uppmärksamhet	till	ett	
generellt	område	av	sidan. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

BYT	MODALITET	=	Ge	
instruktion	att	byta	modalitet.	
”Nej,	berätta	inte	för	mig,	

peka/visa	för	mig.”	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

BEKRÄFTA	=	Bekräfta.	”Du	är	
på	rätt	spår”.	”Jag	förstod	den	
första	delen	om	barnbarnen”. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

VAR	MODELL	=	Var	modell.	
Visa	deltagaren	vad	hen	ska	

göra	om	hen	är	oförmögen	att	
hitta	en	symbolisk	

representation	av	det	önskade	
meddelandet.	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

KATEGORINS	NAMN	=	Benämn	
kategorins	namn 
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6.1.4. Manual	
En separat manual skapades för att underlätta administrering av testet. Introduktion, 
beskrivning av testet, riktlinjer för administration samt beskrivning av ledtrådar 
flyttades från protokollet till den nya manualen. Manualen kompletterades även med 
information om Garretts kommunikatörsnivåer och riktlinjer för poängberäkning, se 
manual. 
 

• Garretts kommunikatörsnivåer lades till i manualen då vi tyckte att det saknades 
information om dessa i testet. Då testets resultat ska kunna kopplas till 
kommunikatörsnivåerna kändes det relevant att information om dessa finns med 
i manualen.  

• Riktlinjer för poängsättning skapades och lades till i manualen då 
ursprungstestet gav bristfällig information kring detta. 
I riktlinjerna beskrivs… 

- poängräkningsprotokollets delar. Detta lades till för att testledaren ska ha 
riktlinjer för hur rättningen ska gå till. 

- det nya poängräkningssystemet som består av en tregradig skala (0-2 
poäng). Om deltagaren förmedlar meddelandet adekvat erhåller hen 2 
poäng. Om deltagaren förmedlar meddelandet delvis adekvat erhåller hen 
1 poäng. Om deltagaren förmedlar meddelandet icke adekvat erhåller hen 
0 poäng. Deltagaren får utifrån dessa en totalsumma som, tillsammans 
med en kvalitativ bedömning av hens resultat, kan användas vid tolkning 
av vilken kommunikatörsnivå deltagaren kan kategoriseras i. 

- hur bedömningen av deltest E och F ska utföras. Beskrivningen av 
bedömning för deltest E och F består av exempel på referenspunkter 
samt riktlinjer för vad som krävs för att deltagaren ska uppnå en viss 
poäng. 

• Bakgrunden i introduktionen byttes ut för att anpassas till vårt arbete. 
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Bakgrund engelska Bakgrund svenska 
People with global aphasia characteristically demonstrate a 
pervasive, severe language impairment that significantly 
interferes with communication (Collins, 1986; Nicholas & 
Helm-Estabrooks, 1994). They can no longer use their 
primary (verbal expression and comprehension) and 
secondary (writing and reading comprehension) language 
modalities to convey specific propositional information 
representing their ideas and needs (Helm-Estabrooks, 1984). 
Some clinician-researchers have attempted to teach people 
with global aphasia to convey their ideas by accessing 
symbol-based augmentative or alternative communication 
(AAC) techniques such as picture boards, novel symbol sets, 
communication notebooks with customized phrases, or voice 
output devices contexts (Beck & Fritz, 1998; Enderby & 
Hamilton, 1983; Glass, Gazaniga, & Premack, 1975; 
Johannsen-Horbach, Cegla, Mager, & Schempp, 1985; 
Weinrich, Steele, Carlson, & Kleczewska, 1989). These 
studies, as well as some additional case reports, showed that a 
small number of communicators learned to independently use 
complex, multi-level and multi-symbol systems to 
communicate in highly complex contexts, such as teaching in 
a classroom, conversing, or ordering food at a deli (Garrett, 
Beukelman, & Low, 1989; King & Hux, 1995; Lasker, 
LaPointe, & Kodras, 2004). Others learned to select messages 
for highly specific contexts when message sets are restricted 
in size or when prompted by a communication partner . 
However, a large portion of the group of individuals with 
severe aphasia could not initiate use of AAC strategies or use 
a repertoire of symbols outside of highly structured training 
contexts (Kraat, 1990). They remained dependent upon 
communication partners to offer choices for responses on a 
turn-by-turn basis (Garrett & Beukelman, 1995, Lasker. Hux, 
Garrett, Moncrief, & Eischeid, 1997). The reasons why some 
communicators with severe aphasia have difficulty retrieving, 
constructing, and utilizing messages from symbol-based AAC 
systems while others are successful are not thoroughly 
understood. Garrett and Kimelman (2000) hypothesized that 
independently-accessed AAC strategies (e.g., voice output 
communication devices, phrase and letter boards, etc.) may 
overwhelmingly tax the cognitive-linguistic resources (e.g., 
memory, symbol recognition and association, semantic 
retrieval, syntactic encoding, pragmatic skills, and auditory 
and visual comprehension) of many communicators with 
aphasia. Because of this wide spectrum of competency within 
the more general domain of severe aphasia, it is often difficult 
to determine who is a candidate for low tech, partnersupported 
communication strategies and who may benefit from high 
technology AAC systems. Clinicians need a clearer 
understanding of both the cognitive-linguistic competencies 
possessed by communicators with aphasia and those needed to 
use a specific AAC strategy or technique.  
 
Purpose  
3 The Multimodal Communication Screening Test for Aphasia 
(MCST-A) is one of 3 criterion-referenced assessment tools in 
the AAC Assessment Battery for Aphasia (AAC-ABA) 
developed by K. Garrett & J. Lasker and available online at 
http://aac.unl.edu. The MCST-A is designed to systematically 
assess whether people with severe aphasia can use alternative 

Afasi definieras som en språkstörning efter en förvärvad hjärnskada. 
Vanligtvis orsakas afasi av en rubbning av blodflödet i hjärnan, det 
vill säga stroke. Det kan även orsakas av traumatiska hjärnskador, 
tumörer eller inflammatoriska tillstånd i hjärnan.  
Afasi beskrivs idag vanligtvis utifrån vilka aspekter av språket som är 
drabbade: fonologi, grammatik, lexikon, syntax och/eller pragmatik. 
Svårigheterna som uppkommer för personer med afasi varierar även 
utifrån grad av afasi, där vissa individer har stora svårigheter inom 
alla språkliga aspekter, medan andra individers svårigheter knappt 
märks i en vardaglig konversation. 
Personer med afasi lider ofta av sina språkliga svårigheter och 
upplever sina språksvårigheter som ett allvarligt problem som 
påverkar vardagslivet. Kommunikation är grundläggande för 
deltagande i sociala engagemang, utbildning, arbetsliv samt hälso- 
och sjukvård. Att ge personer med afasi en möjlighet att 
kommunicera och på så sätt delta i sociala interaktioner kan därmed 
resultera i en positiv effekt på deras livskvalitet. När förmågan till 
effektiv kommunikation genom talat språk inte räcker till kan ett 
alternativt och kompletterande kommunikationssätt (AKK) behövas. 
Det möjliggör att personen, förutom med tal, kommunicerar med till 
exempel bilder, gester eller tecken. AKK kan underlätta olika 
kommunikativa funktioner, till exempel genom att förstärka 
språkförståelsen, ge möjlighet att uttrycka behov, åsikter och 
personlig information samt fungera som en ord- eller meningsbank. 
AKK kan därmed främja självständig aktivitet och delaktighet.  
Personer med afasi har ofta nedsatt förmåga att bearbeta och tolka 
symboler, som till exempel skrivna ord och tecknade bilder, vilket 
kan påverka deras förmåga att använda AKK. Personer med afasi kan 
även ha svårt att kombinera ord och symboler för att formulera ett 
meddelande samt att navigera i ett hjälpmedel. Trots dessa 
svårigheter kan personer med afasi lära sig att använda AKK-
strategier. 
För att utveckla och förbättra möjligheten att avgöra om och i så fall 
vilket hjälpmedel som bör användas för en enskild individ, har ett 
klassifikationssystem utvecklats av Garrett och Beukelman, vilket i 
litteraturen benämns som ”Garretts kommunikatörsnivåer”. Systemet 
skiljer mellan självständiga och partnerberoende kommunikatörer. 
Form av intervention med AKK bör variera utifrån vilken av dessa två 
grupperingar personen tillhör. Bedömningen utgår från individens 
delaktighetsnivå, kommunikativa behov och kognitiv-lingvistiska 
kompetens. För mer information om kommunikatörsnivåerna, se sida 
2 i manualen. 
Garrett och Lasker har utvecklat ett verktyg för att hjälpa logopeder 
att placera individer i klassifikationssystemet så att intervention kan 
planeras utifrån det. Detta verktyg är The Multimodal 
Communication Screening Test for persons with Aphasia (MCST-A). 
MCST-A är designat för att systematiskt skatta huruvida personer 
med grav afasi har förmågan att använda alternativa 
kommunikationssätt för att göra sig förstådda. MCST-A är ett test 
som ger en bild av den generella kommunikativa funktionen hos 
personen med afasi. Testet fokuserar på deltagarens kommunikativa 
förmågor och hur dessa på bästa sätt kan utvecklas och stöttas med 
hjälp av AKK. MCST-A kan således hjälpa logopeder att identifiera 
vilken nivå av AKK som fungerar för personer med afasi. 
MCST-A är översatt och anpassat av logopedstudenterna Emanuel 
Nilsson och Petra Pichler i deras examensarbete på 
logopedprogrammet, Uppsala Universitet 2017.  
Godkännande att få översätta och anpassa bedömningsmaterialet till 
svenska har erhållits från upphovsmännen Joanne P. Lasker och 
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or augmentative modalities to communicate via alternative 
pictorial symbols. The Systems Trials Protocol for Aphasia 
(AAC-STA) and the AAC Categorical Assessment (AAC-
CAT) tool (the other two tools within the AAC Assessment 
Battery for Aphasia – available online soon) also will aid in 
determining whether the person with aphasia can benefit from 
partner dependent or independent alternative communication 
strategies. 
 

Kathryn L. Garrett. 

 

• Information om att testledaren ska stänga boken mellan uppgifter i vissa deltest 
togs bort då denna information redan framkommer i deltestens instruktioner i 
protokollet (punkt 2 i engelska versionen). 

• Punkt 2 i den engelska versionen delades upp i två riktlinjer i den svenska 
versionen (punkt 2 och 3 i svenska versionen) då det är två separata riktlinjer. 

• Information angående vilka modaliteter deltagaren får använda sig av samt att 
modaliteterna inte rangordnas lades till då denna information saknades i 
ursprungstestets riktlinjer för administration (punkt 4 i engelska versionen). 

• Då ett nytt poängräkningssystem skapades var punkt 7 i den engelska versionen 
tvungen att ändras därefter. 
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Riktlinjer för administration engelska Riktlinjer för administration svenska 
Abbreviated Administration Guidelines for the Evaluator  
1. The MCST-A should be administered in a contextual, 
interactive manner. Therefore, present instructions in a 
manner that ensures the test-taker understands what to do for 
each item. This means that you can simplify the wording, 
explain in more detail, or augment the communicator’s 
comprehension of each situational question by pantomiming 
or writing key words. To elicit an attempt to communicate, 
you can use any of the cues described on page 3 of this 
scoresheet/manual. You can also model how you would 
communicate through alternative symbols/gestures if you 
think this is necessary for the communicator to understand the 
task (but check that you used a ‘model’ in the appropriate 
‘cues’ column ).  
 
2. Present stimuli one at a time. Emphasize underlined words 
when presenting each of the stimulus items. Close the book 
between items for subtests A, B, G,H; otherwise, leave the 
book open after the client has located the correct page for 
item 1.  
 
3. Provide plenty of time for the test-taker to respond.  
 
4. Record actual behaviors (spoken, gestural, picture symbols, 
spelling, etc.) in the third column of each subtest’s scoresheet.  
 
5. Allow the test-taker a maximum of three trials per item, or 
until they indicate they have completed the item or that they 
do not wish to continue. Record the total number of trials in 
the second-last column.  
 
6. Encourage the test-taker to attempt the first trial 
independently. If s/he cannot begin [no response], or if the 
first trial is unsuccessful, attempt to elicit a successful 
communicative behavior using cues that you judge are the 
minimum needed. Increase the number and/or the 
directiveness of the cues for the third trial if necessary (e.g., 
narrowing down the symbol choices [NAR] is more directive 
than directing the test-taker’s visual attention to a general area 
on the page (DVA). Check off all of the cues you used to elicit 
the communicative behavior for each trial.  
 
7. In the last column, rate and record the successfulness of the 
communicator’s last attempt (trial) to convey the message: + 
adequately conveyed the target concepts to the 
communication partner +/– partially conveyed the target 
concepts to the communication partner - was inadequate 
or incorrect in conveying the target concepts to the 
communication partner  
 
8. Feel free to administer subtests across multiple days.  
 
9. Videotape the administration for later visual analysis.  
 
10.Summarize the individual’s performance descriptively and 
quantitatively on the summary sheet at the end of the test. An 
example is provided, but it is anticipated that each individual’s 
performance will differ and thus be described in unique ways. 
 

1. MCST-A ska administreras på ett kontextuellt, interaktivt sätt. 
Presentera därför instruktionerna på så sätt att deltagaren förstår vad 
som förväntas vid varje uppgift. Detta betyder att du kan förenkla 
formuleringar, förklara mer i detalj eller utöka förståelsen vid varje 
uppgift genom att gestikulera eller använda skrivna stödord. För att 
elicitera fram kommunikation kan du använda dig av de ledtrådar 
som beskrivs på sidan ???. Du kan också agera modell genom att visa 
hur du skulle kommunicera med hjälp av alternativa symboler/gester 
om du tror att detta underlättar för deltagaren. 
 
2. Varje deltest inleds med instruktioner till testledare och 
deltagaren. ”Instruktion till deltagare” är de instruktioner som 
ges av testledaren. De ord som är kursiverade ska läsas upp till 
deltagaren.  
 
3. Presentera en uppgift i taget.  
 
4. Ge deltagaren gott om tid för att svara. 
 
5. Dokumentera deltagarens beteende i tredje raden på varje deltests 
protokoll. För att förmedla ett svar får deltagaren använda sig av 
en eller fler modaliteter (tal, gester, peka i testboken, bokstavera 
etc.). Modaliteterna rangordnas ej. 
 
6. Deltagaren har max 3 försök per uppgift, men får avsluta när de 
indikerar att de är klara med uppgiften/inte vill fortsätta. 
Dokumentera totala antal försök i näst sista raden i protokollet. 
 
7. Uppmuntra deltagaren att göra första försöket på egen hand. Om 
hen har svårt att påbörja uppgiften eller om första försöket är ett 
felsvar, försök elicitera ett lämpligt kommunikativt beteende genom 
att använda dig av ledtrådar. Öka antalet ledtrådar och minska 
uppgiftens svårighetsgrad vid tredje försöket om det är nödvändigt 
(t.ex. ”minska valmöjligheter” är lättare än ”styr uppmärksamhet”). 
Markera vilka ledtrådar som används i protokollet. 
 
8. I protokollet, i den sista raden, ska deltagarens kommunikation 
bedömas utifrån hur adekvat meddelandet förmedlas. Bedömningen 
skall göras på deltagarens bästa försök; 
2 poäng = förmedlar meddelandet adekvat till 
kommunikationspartnern 
1 poäng =förmedlar meddelandet delvis adekvat till 
kommunikationspartnern 
0 poäng = förmedlar meddelandet icke adekvat till 
kommunikationspartnern 
 
9. Samtliga deltest behöver inte administreras vid samma tillfälle. 
 
10. Videofilma testsituationen för att kunna gå tillbaka och analysera 
resultatet senare. 
 
11. Sammanfatta deltagarens resultat på poängräkningsprotokollet i 
slutet av testet. Exempel på önskat svar ges, men deltagarnas 
prestationer kan komma att skilja sig åt och därmed beskrivas på 
unika sätt. Detta innebär att även då deltagaren ger ett svar som inte 
exemplifieras i protokollet kan detta anses adekvat och ska beskrivas 
i tredje raden i protokollet. 
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6.1.5. Ändringar	efter	datainsamling	1	
• Kommentar: ”Byt bild på kalendern, blir förvirrande när det står maj 2012.” i 

testbok sida 3. 
Första utkast av testbok Efter datainsamling 1 
  

 
• Kommentar: ”Ändra berätta till stava eller bokstavera” i uppgifterna , deltest H. 

Första utkast av testbok Efter datainsamling 1 
”Hur skulle du berätta ditt efternam för någon?” 
 
”Hur skulle du berätta namnet på din favoritefterrätt?” 

”Hur skulle du bokstavera ditt efternamn för någon?” 
 
”Hur skulle du bokstavera namnet på din 
favoritefterrätt?” 

 
• Kommentar: ”Oklart vilka modaliteter som man får använda – förtydliga” 

angående ”Instruktion till deltagare” om att deltagaren får använda gester, tal 
och att peka på bilder till. Exempel från uppgift 1, deltest A. 

Första utkast av testbok Efter datainsamling 1 
”Du behöver inte tala (skaka på huvudet "nej" och peka på din 
mun). MEN jag vill att du ska berätta för mig genom att peka på 
bilderna (var modell). Är du redo? Lyssna här…” 

”Du får tala, men du behöver inte om du inte vill (skaka på 
huvudet "nej" och peka på din mun). Du kan även använda gester 
(visa ”hej”) eller peka på bilderna (var modell). Du får använda 
vilka sidor du vill i boken. Är du redo? Lyssna här…” 
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6.2. Bilaga	2:	Manual	MCST-A	

 
  

THE	MULTIMODAL	COMMUNICATION	
SCREENING	TEST	FOR	PERSONS	WITH	APHASIA	

MCST–A	
	

Swedish	edi)on

Original	skapad	av	Kathryn	L.	GarreF	&	Joanne	P.	Lasker

1997,	reviderad	2005

ÖversaF	och	anpassad	av	Emanuel	Nilsson	&	Petra	Pichler	

2017

Manual
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Introduk)on	
Afasi	definieras	som	en	språkstörning	e7er	en	förvärvad	hjärnskada.	Vanligtvis	orsakas	afasi	av	en	rubbning	av	
blodflödet	i	hjärnan,	det	vill	säga	stroke.	Det	kan	även	orsakas	av	trauma)ska	hjärnskador,	tumörer	eller	
inflammatoriska	)llstånd	i	hjärnan.		
	
Afasi	beskrivs	idag	vanligtvis	u)från	vilka	aspekter	av	språket	som	är	drabbade:	fonologi,	gramma)k,	lexikon,	syntax	
och/eller	pragma)k.	Svårigheterna	som	uppkommer	för	personer	med	afasi	varierar	även	u)från	grad	av	afasi,	där	
vissa	individer	har	stora	svårigheter	inom	alla	språkliga	aspekter,	medan	andra	individers	svårigheter	knappt	märks	i	
en	vardaglig	konversa)on.	
	
Personer	med	afasi	lider	o7a	av	sina	språkliga	svårigheter	och	upplever	sina	språksvårigheter	som	eJ	allvarligt	
problem	som	påverkar	vardagslivet.	Kommunika)on	är	grundläggande	för	deltagande	i	sociala	engagemang,	
utbildning,	arbetsliv	samt	hälso-	och	sjukvård.	AJ	ge	personer	med	afasi	en	möjlighet	aJ	kommunicera	och	på	så	
säJ	delta	i	sociala	interak)oner	kan	därmed	resultera	i	en	posi)v	effekt	på	deras	livskvalitet.	När	förmågan	)ll	
effek)v	kommunika)on	genom	talat	språk	inte	räcker	)ll	kan	eJ	alterna)vt	och	kompleJerande	
kommunika)onssäJ	(AKK)	behövas.	Det	möjliggör	aJ	personen,	förutom	med	tal,	kommunicerar	med	)ll	exempel	
bilder,	gester	eller	tecken.	AKK	kan	underläJa	olika	kommunika)va	funk)oner,	)ll	exempel	genom	aJ	förstärka	
språkförståelsen,	ge	möjlighet	aJ	uJrycka	behov,	åsikter	och	personlig	informa)on	samt	fungera	som	en	ord-	eller	
meningsbank.	AKK	kan	därmed	främja	självständig	ak)vitet	och	delak)ghet.		
	
Personer	med	afasi	har	o7a	nedsaJ	förmåga	aJ	bearbeta	och	tolka	symboler,	som	)ll	exempel	skrivna	ord	och	
tecknade	bilder,	vilket	kan	påverka	deras	förmåga	aJ	använda	AKK.	Personer	med	afasi	kan	även	ha	svårt	aJ	
kombinera	ord	och	symboler	för	aJ	formulera	eJ	meddelande	samt	aJ	navigera	i	eJ	hjälpmedel.	Trots	dessa	
svårigheter	kan	personer	med	afasi	lära	sig	aJ	använda	AKK-strategier.	
	
För	aJ	utveckla	och	förbäJra	möjligheten	aJ	avgöra	om	och	i	så	fall	vilket	hjälpmedel	som	bör	användas	för	en	
enskild	individ,	har	eJ	klassifika)onssystem	utvecklats	av	GarreJ	och	Beukelman,	vilket	i	liJeraturen	benämns	som	
”GarreJs	kommunikatörsnivåer”.	Systemet	skiljer	mellan	självständiga	och	partnerberoende	kommunikatörer.	Form	
av	interven)on	med	AKK	bör	variera	u)från	vilken	av	dessa	två	grupperingar	personen	)llhör.	Bedömningen	utgår	
från	individens	delak)ghetsnivå,	kommunika)va	behov	och	kogni)v-lingvis)ska	kompetens.	För	mer	informa)on	om	
kommunikatörsnivåerna,	se	sida	2	i	manualen.	
	
GarreJ	och	Lasker	har	utvecklat	eJ	verktyg	för	aJ	hjälpa	logopeder	aJ	placera	individer	i	klassifika)onssystemet	så	
aJ	interven)on	kan	planeras	u)från	det.	DeJa	verktyg	är	The	Mul(modal	Communica(on	Screening	Test	for	persons	
with	Aphasia	(MCST-A).	MCST-A	är	designat	för	aJ	systema)skt	skaJa	huruvida	personer	med	grav	afasi	har	
förmågan	aJ	använda	alterna)va	kommunika)onssäJ	för	aJ	göra	sig	förstådda.	MCST-A	är	eJ	test	som	ger	en	bild	
av	den	generella	kommunika)va	funk)onen	hos	personen	med	afasi.	Testet	fokuserar	på	deltagarens	
kommunika)va	förmågor	och	hur	dessa	på	bästa	säJ	kan	utvecklas	och	stöJas	med	hjälp	av	AKK.	MCST-A	kan	
således	hjälpa	logopeder	aJ	iden)fiera	vilken	nivå	av	AKK	som	fungerar	för	personer	med	afasi.	
	
MCST-A	är	översaJ	och	anpassat	av	logopedstudenterna	Emanuel	Nilsson	och	Petra	Pichler	i	deras	examensarbete	
på	logopedprogrammet,	Uppsala	Universitet	2017.		
	
Godkännande	aJ	få	översäJa	och	anpassa	bedömningsmaterialet	)ll	svenska	har	erhållits	från	upphovsmännen	
Joanne	P.	Lasker	och	Kathryn	L.	GarreJ.	
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Klassifika(onssystemet	består	av	en	hierarkisk	kategorisering	med	sex	nivåer,	där	de	tre	första	klassas	som	
partnerberoende	och	de	tre	sista	som	självständiga	kommunikatörer.	De	olika	kommunikatörsnivåerna	är:	
		
Begynnande	kommunikatör	(Emerging	Communicator):	
En	begynnande	kommunikatör	har	stora	svårigheter	med	tal,	aD	använda	symboler	och	medverka	i	en	
konversa(on.	De	kommunicerar	sällan	målmedvetet,	varken	vad	gäller	verbala	eller	icke-verbala	signaler	
((ll	exempel	pekning	eller	nickning).	De	har	även	en	nedsaD	förmåga	aD	tolka	representa(oner,	som	aD	(ll	
exempel	iden(fiera	kända	objekt	på	fotografier	eller	teckningar.	Lågteknologiska	AKK	kan	underläDa	för	
kommunikatörer	på	denna	nivå	aD	både	förstå	och	delta	genom	aD	göra	val	mellan	verkliga	objekt	i	en	
kontext	som	är	bekant	för	personen.		
		
	Kontextberoende	kommunikatör	(Contextual	Choice	Communicator):	
En	kommunikatör	som	är	kontextberoende	kan	uDrycka	basala	behov	genom	aD	peka	på	objekt.	De	
känner	igen	visuella	symboler	såsom	fotografier,	e(keDer,	skrivna	namn	och	skyltar.	De	kan	delta	i	samtal	
med	förutsägbara	ämnen,	frågor	och	kommentarer.	De	har	dock	inte	den	språkliga	och	kommunika(va	
förmågan	aD	ini(era	eller	(llägga	något	på	egen	hand.	AKK	som	bidrar	(ll	förståelsen	av	andras	
kommunika(on,	(ll	exempel	visuell	input	såsom	bilder	eller	nedskrivna	huvudord,	gynnar	kommunikatörer	
på	denna	nivå.		
		
På	väg	a@	bli	självständig	(TransiDonal	Communicator):	
En	kommunikatör	som	är	på	väg	aD	bli	självständig	har	förmåga	aD	använda	symboler	eller	eD	externt	
hjälpmedel	som	stöd	vid	kommunika(on.	De	behöver	oJa	en	ledtråd	från	en	kommunika(onspartner	för	
aD	kunna	ini(era	användandet	av	en	AKK-strategi	som	komplement	(ll	talat	språk.	En	kommunika(onsbok	
eller	surfplaDa	med	färdiga	meddelanden	för	kända	situa(oner	kan	gynna	kommunikatörer	på	denna	nivå.	
		
	Självständig	kommunikatör	som	hanterar	färdiga	lösningar	(Stored	Message	Communicator):	
En	kommunikatör	som	hanterar	färdiga	lösningar	kan	självständigt	navigera	i	siD	AKK.	De	kan	använda	sig	
av	hela	fraser	eller	meningar	i	en	specifik	kontext.	Dessa	kommunikatörer	kan	småprata	med	hjälp	av	(ll	
exempel	en	surfplaDa.	De	kan	ta	ini(a(v	(ll	samtal	med	hjälp	av	siD	AKK	som	eD	komplement	(ll	talat	
språk	i	kända	situa(oner.	Deras	stavning,	tal-	och	AKK-kompetens	är	dock	inte	(llräcklig	för	aD	de	ska	
kunna	delta	friD	i	eD	samtal	om	eD	ovanligt	ämne.		
		
Självständig	kommunikatör	som	skapar	egna	lösningar	(GeneraDve	Communicator):	
En	kommunikatör	som	självständigt	skapar	egna	lösningar	kan	uDrycka	sig	muntligt	och	skriJligt	på	egen	
hand.	Förmågan	aD	producera	kommunika(v	informa(on	är	dock	för	fragmenterad	och	inkonsekvent	för	
aD	kommunika(onen	ska	vara	effek(v	utan	AKK.	Denna	kommunikatör	gynnas	av	mer	högteknologiska	
AKK,	som	(ll	exempel	en	dator	eller	surfplaDa	med	ordpredik(on.	
		
Kommunikatör	med	behov	av	AKK	i	vissa	situaDoner	(Specific	Needs	Communicator):	
En	kommunikatör	med	behov	av	AKK	i	vissa	situa(oner	kan	använda	sig	av	talat	språk	och	gester	adekvat	i	
de	flesta	kommunika(va	situa(oner.	Vissa	situa(oner	kräver	dock	en	högre	grad	av	specificitet,	klarhet	
och	effek(vitet.	Denna	kommunikatör	gynnas	av	AKK	som	komplement	i	mer	komplexa	kommunika(va	
situa(oner,	som	(ll	exempel	vid	telefonsamtal	eller	samtal	i	en	s(mmig	miljö.	Då	kan	personen	hjälpas	av	
(ll	exempel	redan	inlästa	meddelanden	eller	eD	AKK	som	förtydligar	tal.	
	

GarreDs	kommunikatörsnivåer	
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Beskrivning	av	testet	

MCST-A	består	av	8	deltest	(representerade	i	sek:onerna	A	:ll	H):	
	
Deltest	A:	Kommunicera	med	en	symbol	-	aE	uErycka	grundläggande	behov	och	önskemål	
samt	svara	på	personliga	frågor	
Deltest	B:	Kombinera	två	:ll	tre	symboler	
Deltest	C:	Kategorisering		
Deltest	D:	Använda	lämpliga	fraser	i	en	specifik	kontext	
Deltest	E:	BeräEande	med	hjälp	av	sekvensbilder	
Deltest	F:	ÅterberäEande	av	en	historia	med	hjälp	av	sekvensbilder	
Deltest	G:	BeräEande	kring	platser	u:från	en	karta	
Deltest	H:	SkriQ	
	
Testet	administreras	med	hjälp	av	testboken.	Deltagaren	ska	uSöra	olika	uppgiQer	som	
oQast	går	ut	på	aE	förmedla	eE	specifikt	meddelande	med	hjälp	av	sidorna	i	testboken.	
Deltagaren	kan	totalt	göra	3	försök	på	varje	uppgiQ.	Testledaren	kan	använda	olika	
ledtrådar	(beskrivna	på	sida	5	i	manualen)	för	aE	hjälpa	deltagaren	aE	kommunicera	så	
effek:vt	som	möjligt	på	försök	2	och	3.		
I	slutet	av	protokollet	finns	eE	summeringsblad	där	testledaren	kan	sammanställa	poängen	
och	kommentarerna	på	alla	deltest	och	uppgiQer.	DeEa	kan	sedan	användas	som	
utgångspunkt	vid	tolkning	av	huruvida	kommunikatören	faller	inom	ramen	för	
partnerberoende	eller	självständig	kommunika:on.	Dessutom	kan	testledaren	se	vilka	
strategier	som	användes	mest	framgångsrikt	för	aE	kommunicera	de	önskade	
meddelandena	genom	aE	jämföra	presta:onerna	mellan	deltesten.	
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Riktlinjer	för	administration
Inledande	instruktioner	till	deltagaren:	Placera	stimulusboken	framför	deltagaren.	Säg	sedan…	Här.	Titta	på	
denna	bok.	Titta	på	alla	bilder	i	boken.	Genom	att	peka	på	bilderna	skulle	man	kunna	berätta	olika	saker.	Titta	nu	
på	de	andra	bladen (var	en	modell:	vänd	blad,	peka	på	bilderna).	Ta	din	tid	att	titta	igenom	boken.	När	du	känner	
dig	klar	kommer	jag	att	ställa	lite	olika	frågor	med	hjälp	av	denna	bok.

Riktlinjer	för	administration	av	MCST-A:
1.	MCST-A ska	administreras	på	ett	kontextuellt,	interaktivt	sätt.	Presentera	därför	instruktionerna	på	så	sätt	att	
deltagaren	förstår	vad	som	förväntas	vid	varje	uppgift.	Detta	betyder	att	du	kan	förenkla	formuleringar,	förklara	mer	
i	detalj	eller	utöka	förståelsen	vid	varje	uppgift	genom	att	gestikulera	eller	använda	skrivna	stödord.	För	att	elicitera
fram	kommunikation	kan	du	använda	dig	av	de	ledtrådar	som	beskrivs	på	sidan	5.	Du	kan	också	agera	modell	genom	
att	visa	hur	du	skulle	kommunicera	med	hjälp	av	alternativa	symboler/gester	om	du	tror	att	detta	underlättar	för	
deltagaren.

2.Varje deltest	inleds	med	instruktioner	till	testledare	och	deltagaren.	”Instruktion	till	deltagare”	är	de	instruktioner	
som	ges	av	testledaren.	De	ord	som	är	kursiverade	ska	läsas	upp	till	deltagaren.	

3.	Presentera	en	uppgift	i	taget.	

4.	Ge	deltagaren	gott	om	tid	för	att	svara.
5.	Dokumentera	deltagarens	beteende	i	tredje	raden	på	varje	deltests	protokoll.	För	att	förmedla	ett svar får	
deltagaren	använda	sig	av	en	eller	fler	modaliteter	(tal,	gester, peka	i	testboken,	bokstavera etc.).	Modaliteterna	
rangordnas	ej.

6.	Deltagaren	har	max	3	försök	per	uppgift,	men	får	avsluta	när	de	indikerar	att	de	är	klara	med	uppgiften/inte	vill	
fortsätta.	Dokumentera	totala	antal	försök	i	näst	sista	raden	i	protokollet.
7.	Uppmuntra	deltagaren	att	göra	första	försöket	på	egen	hand.	Om	hen	har	svårt	att	påbörja	uppgiften	eller	om	
första	försöket	är	ett	felaktigt svar,	försök	elicitera ett	lämpligt	kommunikativt	beteende	genom	att	använda	dig	av	
ledtrådar.	Öka	antalet	ledtrådar	och	minska	uppgiftens	svårighetsgrad	vid	tredje	försöket	om	det	är	nödvändigt	(t.ex.	
”minska	valmöjligheter” är lättare	än	”styr	uppmärksamhet”).	Markera	vilka	ledtrådar	som	används	i	protokollet.

8.	I	protokollet,	i	den	sista	raden,	ska	deltagarens	kommunikation	bedömas	utifrån	hur	adekvat	meddelandet
förmedlas.	Bedömningen	skall	göras	på	deltagarens	bästa	försök;
2	poäng	=	förmedlar	meddelandet	adekvat	till	kommunikationspartnern
1	poäng	=förmedlar	meddelandet	delvis	adekvat	till	kommunikationspartnern
0	poäng	=	förmedlar	meddelandet	icke	adekvat	till	kommunikationspartnern
9.	Samtliga	deltest	behöver	inte	administreras	vid	samma	tillfälle.	Var	noga med	att ta	hänsyn	till	om	deltagaren	
behöver	en	paus.

10.	Videofilma	testsituationen	för	att	kunna	gå	tillbaka	och	analysera	resultatet	senare.

11.	Sammanfatta	deltagarens	resultat	på	poängberäkningsprotokollet	i	slutet	av	testet.	Exempel	på	önskat	svar	ges,
men	deltagarnas	prestationer	kan	komma	att	skilja	sig	åt	och	därmed	beskrivas	på	unika	sätt.	Detta	innebär	att	även
då	deltagaren	ger	ett	svar	som	inte	exemplifieras	i	protokollet	kan	detta	anses	adekvat	och	ska	beskrivas	i	tredje
raden	i	protokollet.
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Riktlinjer	för	poängräkning	

Vid	poängräkning	i	sammanfa6ningen	bedöms	deltagarens	svar	u:från	vilken	typ	av	svar	
deltagaren	ger,	hur	många	ledtrådar	som	används,	antal	försök	och	hur	adekvat	svaren	som	
ges	är	(0-2	poäng).		
	
I	den	första	raden	räknas	antal	poäng	ihop.	Deltagaren	kan	totalt	få	86	poäng.		
	
I	raden	”Förmåga	a6	navigera	i	boken”	ges	en	kommentar	u:från	deltagarens	förmåga	a6,	i	
varje	deltest,	navigera	bland	sidorna	och	bilderna	i	boken.	
	
Vid	rä6ning	av	deltest	E	och	F	ska	en	helhetsbedömning	göras	på	berä6andet	och	
återberä6andet.		
	
En	bedömning	på	deltest	E	och	F	görs	u:från	hur	många	referenspunkter	deltagaren	får	
med	i	varje	bild	och	om	berä6andet	görs	i	e6	sammanhängande	händelseförlopp	(talar	om	
bilderna	från	vänster	:ll	höger).		
	
-	För	a6	deltagaren	ska	få	2	poäng	ska	minst	3	referenspunkter	per	bild	anges	samt	a6	
berä6andet	görs	i	e6	sammanhängande	händelseförlopp.	
-	För	a6	deltagaren	ska	få	1	poäng	ska	minst	1-2	referenspunkter	per	bild	anges	samt	a6	
berä6andet	görs	i	e6	sammanhängande	händelseförlopp,	alterna:vt	a6	minst	3	
referenspunkter	anges,	men	a6	händelseförloppet	ej	är	sammanhängande.	
-	För	a6	deltagaren	ska	få	0	poäng	anges	inga	referenspunkter,	alterna:vt	a6	1-2	per	bild	
referenspunkter	anges,	men	a6	händelseförloppet	ej	är	sammanhängande.	

Exempel	på	referenspunkter	vid	deltest	E	och	F:		
	
Bild	#1:	Brud,	brudgum,	präst,	brudpar,	kyrka,	bröllop,	giRermål,	vigsel	
Bild	#2:	Gäster,	brudpar,	brud,	brudgum,	präst,	kyrka,	vigsel,	ringar	
Bild	#3:	Brudpar,	mo6agning,	kasta	ris,	gäster,	träd,	utomhus,	kyrka,	brud,	brudgum,	nygiRa	
Bild	#4:	Bröllopstårta,	skära,	brudpar,	brud,	brudgum,	fest,	middag,	eRerrä6	
Bild	#5:	Dans,	bröllopsvals,	musik,	musiker,	brud,	brudgum,	glada	
Bild	#6:	Bröllopsresa,	smekmånad,	strand,	semester,	palmer,	havet,	brudpar,	brud,	
brudgum,	nygiRa	
	
-	I	bedömningen	av	deltest	F	krävs	det	a6	minst	2	av	referenspunkterna	per	bild	kommer	
från	den	berä6ade	historien	(t.ex.	min	vän	Anna,	Rolf	Jansson,	Stockholm,	kallt	på	
semestern)	för	a6	uppnå	2	poäng.		

64 
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6.3. Bilaga	3:	Testbok	MCST-A	

  

Testbok	

		
Original	skapad	av	Kathryn	L.	Garre6	&	Joanne	P.	Lasker	

1997,	reviderad	2005	
	

Översa6	och	anpassad	av	Emanuel	Nilsson	&	Petra	Pichler		
2017	

THE	MULTIMODAL	COMMUNICATION	SCREENING	TEST	FOR	PERSONS	WITH	APHASIA	

MCST	– A	
	

Swedish	edi.on
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Sida	1:	U)rycka	grundläggande	behov	

Sova	

Lampa	Skor	

Äta	

Sida	1	
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Sida	2:	Beskrivande	koncept	

Öppet	 Stängt	 Stor	 Liten	

Varmt	 Kallt	 Bra	
Glad	

Dåligt	
Ledsen	

Sida	2	

¢	 ¢	
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Sida	3:	Kombinera	symboler	

Barnbarn	

Pengar	

Kalender	

Leksaker	
Sida	3	

Måndag	 Tisdag	 Onsdag		 Torsdag	 Fredag	 Lördag	 Söndag	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	

15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	

22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	

29	 30	 31	 1	 2	 3	 4	
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Sida	4:	Kategorisering	

Kategori	1:	
Frukt	

Kategori	2:	
Transportmedel	

Kategori	3:	
Fest	

Kategori	4:	
Väder	

?	 ?	 ?	 ?	

Sida	4	
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Jag	behöver	mer…	

Sida	5:	Kontextbaserade	fraser	A	

På	apoteket	

-  När	ska	jag	ta	min	medicin?	

-  Ska	jag	ta	den	vid	målDd?	

Skriv	ner	instrukDonerna,	tack!	

Tandkräm	
	

TableIer	
	

Nagelsax	
	

Tvål	
	

Hårspray	
	

Sida	5	
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Hur	är	skolan?	

Sida	6:	Kontextbaserade	fraser	B	

Med	familjen	

Vad	vill	du	ha	i…?	

Hur	är…	
… dina	betyg?	
… dina	klasskamrater?	
… lärarna?	
	
-  Gör	du	dina	läxor?	
-  Vilket	är	diD	favoritämne?	

…	present?	
	
-  Pengar?		
-  En	leksak?	
-  En	kram?	
-  Strumpor?	
	
	
	

Sida	6	
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Sida	7a:	Berä,ande/återberä,ande	

Bröllopet	

Sida	7a	
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Sida	7b:	Historia:	Bröllopet	

Sida	7b	

Bild	1	-	Brud,	brudgum,	präst	(högst	upp	5ll	vänster):		
”Det	var	en	stor	dag	–	min	vän	Annas	bröllopsdag.	Hon	gi=e	sig	med	en	underbar	ung	man,	Rolf	Jonsson	(peka	på	
brudgum,	peka	sedan	på	bokstäverna	”R”	och	”J”	på	sida	9).	Han	är	från	Stockholm	(peka	på	Stockholm	på	sida	
8).”	
	
Bild	2	-	Utbyter	ringar	(högst	upp	i	mi?en):		
”Mycket	folk	kom	på	bröllopet	(peka	på	gästerna).	Det	hölls	i	en	vacker	gammal	kyrka	(peka	på	arkitekturen	av	
kyrkan).	Här	bad	prästen	dem	aM	säga	”ja”	(peka	på	prästen,	sedan	på	brudgummen	och	bruden).	
	
Bild	3	-	Kasta	ris	(högst	upp	5ll	höger):	
”De	hade	en	fantasOsk	moMagning	e=eråt.	Den	hölls	utomhus	vid	kyrkan	(peka	på	träden	och	gräsmaMan	på	
bilden,	sedan	på	kyrkan	på	bild	2).	När	paret	kom	ut	från	kyrkan	kastades	det	ris	(peka	på	brudparet	och	gästerna	
som	kastar	ris)”.	
		
Bild	4	-	Skära	tårta	(längst	ner	5ll	vänster):			
“E=er	middagen	serverades	det	bröllopstårta”	(peka	på	tårtan).	“Brudparet	fick	skära	första	biten”	(peka	på	
brudparet	och	gesOkulera	“skära”)”.	
	
Bild	5	-	Bröllopsdansen	(längst	ner	i	mi?en):	
	”Rolf	frågade	Anna	om	hon	ville	dansa	(peka	på	bägge	personerna	och	gesOkulera	sedan	”dansa”).	De	hade	
roligt	när	de	dansade	Oll	musiken”	(peka	på	bandet	i	bakgrunden)”.		
	
Bild	6	-	Bröllopsresan	(längst	ner	5ll	höger):		
Paret	hade	trevligt	på	bröllopsresan	(peka	på	brudparet).	Och	de	måste	ha	gåM	Oll	stranden	också.	Det	var	
ganska	kallt	dock	–	hon	har	sin	kappa	på	sig	(peka	på	kvinnans	kappa).”	
	
Frivilligt	slut:	”Jag	hoppas	de	kommer	ha	eM	lyckligt	liv	Ollsammans.”	
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Sida	8:	Kartor	

Sverige	 Världen	

Sida	8	
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A	 B	 C	 D	 E	
F	 G	 H	 I	 J	
K	 L	 M	 N	 O	
P	 Q	 R	 S	 T	
U	 V	 W	 X	 Y	
Z	 Å	 Ä	 Ö	

1	 2	 3	 4	 5	
6	 7	 8	 9	 0	

Sida	9:	Alfabetet	

Sida	9	
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6.4. Bilaga	4:	Protokoll	MCST-A	

 
  

THE	MULTIMODAL	COMMUNICATION	
SCREENING	TEST FOR	PERSONS	WITH	APHASIA

MCST–A
Swedish	edition

Original	skapad	av	Kathryn	L.	Garrett	&	Joanne	P.	Lasker

1997,	reviderad	2005

Översatt	och	anpassad	av	Emanuel	Nilsson	&	Petra	Pichler	

2017

Protokoll
Deltagare: Personnummer:

Testledare: Datum:

Protokollet	skrivs	med	fördel	ut	horisontellt	i	A3,	två	sidor	per	ark.	Går	även	horisontellt	i	A4,	två	sidor	per	ark.	
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Uppgift 1.	Hur	skulle	du	(peka	på	
deltagaren)…	 berätta	för	
mig... ”Du	behöver	ett	par	
skor” (förtydliga	genom	att	
teckna	"gå"	vid behov).

2.	Hur	skulle	du	(peka	på	
deltagaren)…		berätta	för	mig…	
"Du	är	hungrig…	du	skulle	vilja	ha	
mat".	

3.	Hur	skulle	du	(peka	på	
deltagaren)…		berätta	för	mig…	
"Du	är	väldigt	trött".	("Du	
behöver	sova").	

Exempel på	
önskat	svar

Peka	på	bilden	med	skor	på	
sida	1	,	eller peka	på	egna	skor

Peka	på	"äta"	på	sida	1, eller
använda	gester	för	"äta"	genom	
att	peka	på	munnen	eller ta	sig	på	
magen	

Peka	på	"sova"	på	sida	1, eller	
använda	gester	för	"sova"

Beskriv
deltagarens	svar	
(max	3	försök)

Le
dt
rå
da
r

Repetera

Kategorins	
namn

Utöka svar

Ge	feedback

Öppna	bok

Hitta	sida

Minska
valmöjligheter

Styr	
uppmärksamhet

Byt	modalitet

Bekräfta

Var	modell

#	försök

Poäng

Deltest	A:	Kommunicera	med	en	symbol	- att	uttrycka	grundläggande	behov	och	önskemål	samt	
svara	på	personliga	frågor
Instruktion	till	testledare:	Läs	varje uppgift och	lägg	betoning	på	orden	i	fet	text.	Stäng	boken	efter	varje	svar.	

Instruktion	till	deltagare:	(Placera testboken framför	deltagaren)	Här.	Titta	på	denna	bok.	Titta	på	alla	bilder	i	boken.	Genom	
att	peka	på	bilderna	skulle	man	kunna	berätta	olika	saker (var	en	modell:	vänd	blad,	peka	på	bilderna).	Ta	din	tid	att	titta	
igenom	boken.	Nu kommer	jag	att	ställa	lite	olika	frågor	med	hjälp	av	denna	bok (Slå	upp	sida	1	”Uttrycka	grundläggande	
behov”). Du	får	tala,	men	du behöver	inte	om du	inte	vill (skaka	på	huvudet	"nej"	och	peka	på	din	mun). Du	kan	även	använda	
gester	(visa	”hej”) eller peka	på	bilderna (var	modell).	Du	får	använda	vilka	sidor	du	vill	i	boken. Är	du	redo?	Lyssna	här…

1
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4.	Hur	skulle	du (peka	på	deltagaren)…	
berätta	för	mig	"Lampan	har	gått	
sönder...	det	är	mörkt	där	borta".	

5.	Hur	skulle	du (peka	på	deltagaren)…	
berätta	för	mig…	"Du	behöver	köpa	
något...	du	behöver	gå	och	handla".

6.	Hur	skulle	du	(peka	på	deltagaren)…	
berätta	för	mig… var	du	bor?	Vilken	stad
bor	du	i?	

Peka	på	"lampa"	på	sida	1, eller peka	
på	lampan	i	rummet

Peka	på	bilden	med	pengar	på	sida	3,
eller ta	upp	sin	egen	plånbok/sina	
pengar,	eller använda	gester	för	
"pengar",	t.ex.	genom	att	gnida	fingrarna	
mot	varandra

Peka	på	kartan	på	sida	8, eller peka	på	
första	bokstaven	i	stadens	namn	på	
alfabetet	på	sida	9

Rep

Kat

Utök

Feed

Öppn

Hitt

Minsk

Styr

Byt

Bek

Mod

REPETERA =	Repetera	
uppgiften	när	deltagaren	

inte	verkar	förstå.

KATEGORINS	NAMN	=	
Benämn	kategorins	namn

UTÖKA	SVAR	=	Uppmana	
deltagaren	att	utöka	sin	
kommunikation	t.ex.	”Jag	
tror	att	du	kan	berätta	

mer…”

GE	FEEDBACK	=	Ge	
feedback	vid	felaktigt	
försök	att	förmedla	ett	
meddelande.	”Det	

betyder	att	du	vill	sätta	på	
lyset,	inte	skor.”

ÖPPNA	BOK	=	Öppna	
boken	för	att	komma	

igång.

HITTA	SIDA	=	Lokalisera	
specifik	sida	i	boken	om	
deltagaren	är	oförmögen	
att	självständigt	göra	det.

MINSKA	
VALMÖJLIGHETER	=	

Minska	antal	
valmöjligheter	genom	att	

dölja några	
svarsalternativ.

STYR	UPPMÄRKSAMHET	
=	Styr	deltagarens	visuella	
uppmärksamhet	till	ett	
generellt	område	av	

sidan.

BYT	MODALITET	=	Ge	
instruktion	att	byta	

modalitet.	”Nej,	berätta	
inte	för	mig,	peka/visa	för	

mig.”

BEKRÄFTA =	Bekräfta.	”Du	
är	på	rätt	spår”.	”Jag	

förstod	den	första	delen	
om	barnbarnen”.

VAR	MODELL	=	Var	modell.	Visa	deltagaren	vad	hen	ska	
göra	om	hen	är	oförmögen	att	hitta	en	symbolisk	
representation	av	det	önskade	meddelandet.

2
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Uppgift 1.	Hur	skulle	du berätta	för	
mig… "Jag	har	promenerat
mycket	för	att	gå	ned	i	vikt."?	

2.	Hur	skulle	du berätta	för	mig…
"Stäng	fönstret,	det	är	för	kallt	
ute".

3.	Hur	skulle	du berätta	för	mig..	
"Jag	är	glad att	mina	barnbarn
kommer	på	besök	nästa	vecka."

Exempel på	önskat	
svar

Peka	på	bilden	av	"skor"	på	
sida	1	och	sedan	på	symbolen	
för	"liten"	på	sida	2, eller
gestikulera	"promenerar"	med	
fingrarna	och	peka	sedan	på	
symbolen	för	"liten"	på	sida	2

Peka	på	"det	stängda	fönstret"	och	
sedan	på	symbolen	för	"kall"	på	
sida	2, eller gestikulera "rysning"	
för	att	sedan	peka	på	fönstret	i	
rummet

Peka	på	symbolen	för	"glad"	på	
sida	2	för	att	sedan	peka	på	
bilden	föreställande	"barnbarn"	
på	sida	3	följt	av	symbolen	för	
"kalender"	på	sida	3

Beskriv
deltagarens	svar	
(max	3	försök)

Le
dt
rå
da
r

Repetera

Kategorins	
namn

Utöka svar

Ge	feedback

Öppna	bok

Hitta	sida

Minska
valmöjligheter

Styr	
uppmärksamhet

Byt	modalitet

Bekräfta

Var	modell

#	försök

Poäng

Deltest	B:	Kombinera	två	till	tre	symboler

Instruktion	till	testledare:	Läs varje	uppgift	och	lägg		betoning på	orden	i	fet	text.	Stäng	boken	efter	varje	svar.	

Instruktion	till	deltagare: Bra!	Gör	nu	samma	sak	igen.	Men	den	här	gången	vill	jag	att	du	berättar	något	lite	mer	
komplicerat.	Du	kan	peka	på	vilken	bild	du	vill	i	den	här	boken,	så	här (bläddra	bland	sidorna,	peka	på	flertalet	bilder).	
Du	kan	peka	på	fler	än	en	bild,	så	här (visa	"sätt	på	ljuset	- det	är	dags	att	äta").	Du	kan	även	använda	gester (visa	
"hej")	eller	tal.	(Stäng	testboken)	Är	du	redo?	Hur	skulle	du	berätta	för	mig…
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4.	Hur	skulle	du berätta	för	mig… ”Jag	vill	köpa leksaker till	
mina	barnbarn”.

5.	Hur	skulle	du berätta	för	mig… "Jag	skulle	vilja	äta en	dyr
måltid	på McDonalds”.

Peka	på	bilden	”leksaker”	sedan	”barnbarn”	och	slutligen	på	
symbolen	för	”pengar”	på	sida	3, eller peka	på	bilden	
”leksaker”	på	sida	3.	Gestikulera	sedan	mot	sig	själv.	Slutligen	
gestikulera	”kort	längd”	för	barn

Peka	på	symbolen	för	"äta"	på	sida	1,	sedan	symbolen	för	
"pengar"	på	sida	3.	Bokstavera	slutligen	namnet	på	
restaurangen, eller gestikulera	"äta"	och	"pengar"	samt	
bokstavera	restaurangen

Rep

Kat

Utök

Feed

Öppn

Hitt

Minsk

Styr

Byt

Bek

Mod

REPETERA =	Repetera	
uppgiften	när	deltagaren	

inte	verkar	förstå.

KATEGORINS	NAMN	=	
Benämn	kategorins	namn

UTÖKA	SVAR=	Uppmana	
deltagaren	att	utöka	sin	
kommunikation	t.ex.	”Jag	
tror	att	du	kan	berätta	

mer…”

GE	FEEDBACK	=	Ge	
feedback	vid	felaktigt	
försök	att	förmedla	ett	
meddelande.	”Det	

betyder	att	du	vill	sätta	på	
lyset,	inte	skor.”

ÖPPNA	BOK	=	Öppna	
boken	för	att	komma	

igång.

HITTA	SIDA	=	Lokalisera	
specifik	sida	i	boken	om	
deltagaren	är	oförmögen	
att	självständigt	göra	det.

MINSKA	
VALMÖJLIGHETER	=	

Minska	antal	
valmöjligheter	genom	att	

dölja några	
svarsalternativ.

STYR	UPPMÄRKSAMHET	
=	Styr	deltagarens	visuella	
uppmärksamhet	till	ett	

generellt	område	av	sidan.

BYT	MODALITET	=	Ge	
instruktion	att	byta	

modalitet.	”Nej,	berätta	
inte	för	mig,	peka/visa	för	

mig.”

BEKRÄFTA =	Bekräfta.	”Du	
är	på	rätt	spår”.	”Jag	

förstod	den	första	delen	
om	barnbarnen”.

VAR	MODELL	=	Var	modell.	Visa	deltagaren	vad	hen	ska	
göra	om	hen	är	oförmögen	att	hitta	en	symbolisk	
representation	av	det	önskade	meddelandet.
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Uppgift 1.	”Visa	mig	vilken	bild	som	passar	in	på	
kategori	1”

2.	”Visa	mig	vilken	bild	som	passar	in	på	
kategori	2”

Exempel på	önskat	svar Apelsin Båt, eller sko

Beskriv deltagarens	svar	
(max	3	försök)

Le
dt
rå
da
r

Repetera

Kategorins	namn

Utöka svar

Ge	feedback

Öppna	bok

Hitta	sida

Minska valmöjligheter

Styr	uppmärksamhet

Byt	modalitet

Bekräfta

Var	modell

#	försök

Poäng

Deltest	C: Kategorisering

Instruktion	till	testledare: Be	deltagaren	att	färdigställa	de	fyra	kategorierna	genom	att	välja	en	bild	i	nedersta	raden.	Du	kan	
hjälpa	till	genom	att	gå	igenom	kategorierna	och	svarsalternativen,	men	du	ska	inte	benämna	kategorin	om	det	ej	är	
nödvändigt.	Om	du	benämner	kategorin,	se	under	"ledtrådar".	
Instruktion	till	deltagare: (Slå	upp	sida	4	”Kategorisering”).	Titta	här (peka	på	kategori	1).	Titta	på	dessa	två	bilder (peka	på	
bilderna	i	kategori	1).	Och	nu,	titta	här	(peka	på	rutan med	ett	frågetecken).	Vilken	bild	passar	in	här,	i	samma	grupp? (peka	på	
de	svarsalternativ	som	är	uppradade	längst	ner).	
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3. ”Visa	mig	vilken	bild	som	passar	in	på	kategori	3” 4. ”Visa	mig	vilken	bild	som	passar	in	på	kategori	4”

Present Paraply

Rep

Kat

Utök

Feed

Öppn

Hitt

Minsk

Styr

Byt

Bek

Mot

REPETERA =	Repetera	
uppgiften	när	deltagaren	

inte	verkar	förstå.

KATEGORINS	NAMN	=	
Benämn	kategorins	namn

UTÖKA	SVAR	=	Uppmana	
deltagaren	att	utöka	sin	
kommunikation	t.ex.	”Jag	
tror	att	du	kan	berätta	

mer…”

GE	FEEDBACK	=	Ge	
feedback	vid	felaktigt	
försök	att	förmedla	ett	
meddelande.	”Det	

betyder	att	du	vill	sätta	på	
lyset,	inte	skor.”

ÖPPNA	BOK	=	Öppna	
boken	för	att	komma	

igång.

HITTA	SIDA	=	Lokalisera	
specifik	sida	i	boken	om	
deltagaren	är	oförmögen	
att	självständigt	göra	det.

MINSKA	
VALMÖJLIGHETER	=	

Minska	antal	
valmöjligheter	genom	att	

dölja några	
svarsalternativ.

STYR	UPPMÄRKSAMHET	
=	Styr	deltagarens	visuella	
uppmärksamhet	till	ett	

generellt	område	av	sidan.

BYT	MODALITET	=	Ge	
instruktion	att	byta	

modalitet.	”Nej,	berätta	
inte	för	mig,	peka/visa	för	

mig.”

BEKRÄFTA =	Bekräfta.	”Du	
är	på	rätt	spår”.	”Jag	

förstod	den	första	delen	
om	barnbarnen”.

VAR	MODELL	=	Var	modell.	Visa	deltagaren	vad	hen	ska	
göra	om	hen	är	oförmögen	att	hitta	en	symbolisk	
representation	av	det	önskade	meddelandet.
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Uppgift 1.	"Hitta	sidan	du	skulle	
använda	på	apoteket"

2.	"Hur	skulle	du	berätta	för	
personalen:	Jag	behöver	
tandkräm för	att	borsta	mina	
tänder?"

3.	"Hur	skulle	du	fråga	
personalen:	Vart	finns	hårspray
och	tabletter?"

Exempel på	
önskat	svar

Hitta	sida	5	i	testboken Peka	på	symbolen	för	
"tandkräm"på sida	5,	eller
gestikulera	"borstar	tänderna"

Peka	på	symbolerna	för	
"hårspray"	och	”tabletter"	på	
sida	5

Beskriv
deltagarens	svar	
(max	3	försök)

Le
dt
rå
da
r

Repetera

Kategorins	
namn

Utöka svar

Ge	feedback

Öppna	bok

Hitta	sida

Minska
valmöjligheter

Styr	
uppmärksamhet

Byt	modalitet

Bekräfta

Var	modell

#	försök

Poäng

Deltest	D:	Använda	lämpliga	fraser	i	en	specifik	kontext

Instruktion	till	testledare: Boken	är	stängd	i	början	av	deltestet.

Instruktion	till	deltagare: Den	här	gången	vill	jag	se	hur	du	skulle	ställa	några	frågor	på	ett	apotek,	och	sedan	till	dina	
barn/barnbarn…

7
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4.	"Hur	skulle	du	fråga	
personalen:	När	ska jag	ta	
min	medicin	och	ska	jag	ta	
den	vid	måltid"

5.	”Hitta	sidan	du	skulle	
använda	i	samtal	med	dina	
barn/barnbarn”

6.	"Hur	skulle	du	fråga	dina	
barn/barnbarn några	frågor	
om	skolan?	Visa	mig”

7.	"Hur	skulle	du	ta	reda	på	
vad	de	vill	ha	i	present?”

Peka	på	rätt	frågor	i	rutan	
med	frågorna

Hitta	sida	6	i testboken Peka	på	fraser	på	sida	6, eller	
gestikulera, eller annat

Peka	på	fraser	på	sida	6, eller	
gestikulera,	eller annat

Rep

Kat

Utök

Feed

Öppn

Hitt

Minsk

Styr

Byt

Bek

Mod

REPETERA =	Repetera	
uppgiften	när	deltagaren	

inte	verkar	förstå.

KATEGORINS	NAMN	=	
Benämn	kategorins	namn

UTÖKA	SVAR=	Uppmana	
deltagaren	att	utöka	sin	
kommunikation	t.ex.	”Jag	
tror	att	du	kan	berätta	

mer…”

GE	FEEDBACK	=	Ge	
feedback	vid	felaktigt	
försök	att	förmedla	ett	
meddelande.	”Det	

betyder	att	du	vill	sätta	på	
lyset,	inte	skor.”

ÖPPNA	BOK	=	Öppna	
boken	för	att	komma	

igång.

HITTA	SIDA	=	Lokalisera	
specifik	sida	i	boken	om	
deltagaren	är	oförmögen	
att	självständigt	göra	det.

MINSKA	
VALMÖJLIGHETER	=	

Minska	antal	
valmöjligheter	genom	att	

dölja några	
svarsalternativ.

STYR	UPPMÄRKSAMHET	
=	Styr	deltagarens	visuella	
uppmärksamhet	till	ett	

generellt	område	av	sidan.

BYT	MODALITET	=	Ge	
instruktion	att	byta	

modalitet.	”Nej,	berätta	
inte	för	mig,	peka/visa	för	

mig.”

BEKRÄFTA =	Bekräfta.	”Du	
är	på	rätt	spår”.	”Jag	

förstod	den	första	delen	
om	barnbarnen”.

VAR	MODELL	=	Var	modell.	Visa	deltagaren	vad	hen	ska	
göra	om	hen	är	oförmögen	att	hitta	en	symbolisk	
representation	av	det	önskade	meddelandet.
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Uppgift Bild	#1:	”Brud,	brudgum &

präst”

Bild #2:	”Utbyter	ringar” Bild	#3:	”Kasta	ris”

Beskriv
deltagarens	svar

Beskriv	detaljerat	hur deltagaren	berättar.

L
e
d
tr
å
d
a
r

Repetera

Kategorins	

namn

Utöka svar

Ge	feedback

Öppna	bok

Hitta	sida

Minska

valmöjligheter

Styr	

uppmärksamhet

Byt	modalitet

Bekräfta

Var	modell

#	försök

Poäng

Deltest	E:	Berättande	med	hjälp	av	sekvensbilder
Instruktion	till	testledare:	Berätta	för	patienten	att	hen	ska	få	berätta	en	historia	med	hjälp	av	6	stycken	bilder	från	ett	bröllop.	Räkna hur	många	
referenspunkter	i	bilderna	patienten	använder	sig	av,	om	berättandet	görs	i	ett	sammanhängande	händelseförlopp	(talar	om	bilderna	från	vänster	till	

höger)	och	om	semantiska	element	används	med	hjälp	av	andra	modaliteter	(t.ex.	tecken,	skrift,	alfabetet).	Ställ	frågor	vid	behov	för	att	uppmuntra	

patienten	att	utveckla	eller	avsluta	berättandet	(t.ex.	"Vad	tror	du	hände	här?"	"Var	tror	du	att	de	befann	sig?"	"Vad	hände?"). Dokumentera	vilka	
modaliteter deltagaren	använder	sig	av	(peka,	verbalt,	bildsymboler,	stava	etc.).	Beskriv även	detaljerat	hur	dessa	används	(t.ex.	”Pekar	5	gånger”).

Instruktion	till	deltagare:	(Slå	upp	sida	7a	”Bröllopet”).	Jag	vill	att	du	ska	berätta	en	historia med	hjälp	av bilder.	Du	kan	använda	dessa	bilder	från	ett	
bröllop (peka	på	bilderna).	Använd	dig	av	alla	bilder	och	beskriv	allt	som	händer	på	bilderna. Du	kan	peka,	tala,	bokstavera eller	använda	gester.	Hur	du	vill…
Är	du	redo?
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Bild	#4: ”Skära	tårta” Bild	#5:	”Bröllopsdansen” Bild	#6:	”Bröllopsresan”

Rep

Kat

Utök

Feed

Öppn

Hitt

Minsk

Styr

Byt

Bek

Mod

REPETERA =	Repetera	

uppgiften	när	deltagaren	

inte	verkar	förstå.

KATEGORINS	NAMN	=	
Benämn	kategorins	namn

UTÖKA	SVAR=	Uppmana	

deltagaren	att	utöka	sin	

kommunikation	t.ex.	”Jag	

tror	att	du	kan	berätta	

mer…”

GE	FEEDBACK	=	Ge	
feedback	vid	felaktigt	

försök	att	förmedla	ett	

meddelande.	”Det	

betyder	att	du	vill	sätta	på	

lyset,	inte	skor.”

ÖPPNA	BOK	=	Öppna	
boken	för	att	komma	

igång.

HITTA	SIDA	=	Lokalisera	
specifik	sida	i	boken	om	

deltagaren	är	oförmögen	

att	självständigt	göra	det.

MINSKA	
VALMÖJLIGHETER	=	

Minska	antal	

valmöjligheter	genom	att	

dölja några	

svarsalternativ.

STYR	UPPMÄRKSAMHET	
=	Styr	deltagarens	visuella	

uppmärksamhet	till	ett	

generellt	område	av	sidan.

BYT	MODALITET	=	Ge	
instruktion	att	byta	

modalitet.	”Nej,	berätta	

inte	för	mig,	peka/visa	för	

mig.”

BEKRÄFTA =	Bekräfta.	”Du	

är	på	rätt	spår”.	”Jag	

förstod	den	första	delen	

om	barnbarnen”.

VAR	MODELL	=	Var	modell.	Visa	deltagaren	vad	hen	ska	

göra	om	hen	är	oförmögen	att	hitta	en	symbolisk	

representation	av	det	önskade	meddelandet.
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Uppgift Bild	#1:	“Brud,	brudgum	&	

präst”

Bild	#2:	“Utbyter	ringar” Bild	#3:	“Kastar	ris”

Beskriv
deltagarens	svar

Beskriv	detaljerat	hur deltagaren	berättar.

Le
d
tr
å
d
a
r

Repetera

Kategorins	

namn

Utöka svar

Ge	feedback

Öppna	bok

Hitta	sida

Minska

valmöjligheter

Styr	

uppmärksamhet

Byt	modalitet

Bekräfta

Var	modell

#	försök

Poäng

Deltest	F:	Återberättande	av	en	historia	med	hjälp	av	sekvensbilder
Instruktion	till	testledare: Berätta	nu	för	deltagaren	att	du	vill	att	hen	återberättar	en	historia	genom	att	använda	bilder,	gester,	symboler,	

tal	eller	bokstavera	efter	att	ha	lyssnat	på	din	version.	Berätta	sedan	historien	(på	sida	7b).	Peka	på	varje	bild	på	rad	1,	sedan	rad	2	medan	du	

säger	motsvarande	mening.	När	deltagaren	har	återberättat:	räkna	hur	många	referenspunkter	i	bilderna	patienten	använder	sig	av,	om	
berättandet	görs	i	ett	sammanhängande	händelseförlopp (talar	om	bilderna	från	vänster	till	höger)	och	om	semantiska	element	används	
med	hjälp	av	andra	modaliteter	(t.ex.	tecken,	skrift,	alfabetet).	Ställ	ledande	frågor	vid	behov	för	att	uppmuntra	deltagaren	att	utveckla	eller	

slutföra	återberättandet	av	historien	(t.ex.	”Vad	tror	du	hände	här?”,	”Vart	tror	du	att	de	var?”,	”Vad	hände?”).	Dokumentera	vilka	
modaliteter	deltagaren	använder	sig	av	(peka,	verbalt,	bildsymboler,	stava	etc.).	Beskriv även	detaljerat	hur	dessa	används	(t.ex.	”Pekar	5	
gånger”).

Instruktion	till	deltagaren: (Slå upp	sida	7a	”Bröllopet”,	sida	8	”Kartor	och	sida	9	”Alfabetet”).	Den	här	gången	vill	jag	att	du	ska	lyssna	till	hur	
jag	berättar	historien.	Observera	även	hur	jag	använder	mina	händer	och	hur	jag	bokstaverar	vissa	saker.	Berätta	sedan	samma	historia	för	
mig	så	gott	du	kan.	Försök	få	med	ALLT	som	händer.	Du	kan	peka,	prata,	bokstavera eller	använda	gester.	Hur	du	vill.	Är	du	redo	att	lyssna?
(Berätta	historien	på	sida	7b).	Nu	vill	jag	att	du	berättar	historien.	(Stäng	boken).	Är	du	redo?
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Bild	#4:	“Skära	tårtan” Bild	#5:	”Bröllopsdansen” Bild	#6:	“Bröllopsresan”
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REPETERA =	Repetera	
uppgiften	när	deltagaren	

inte	verkar	förstå.

KATEGORINS	NAMN	=	
Benämn	kategorins	namn

UTÖKA	SVAR=	Uppmana	
deltagaren	att	utöka	sin	
kommunikation	t.ex.	”Jag	
tror	att	du	kan	berätta	

mer…”

GE	FEEDBACK	=	Ge	
feedback	vid	felaktigt	
försök	att	förmedla	ett	
meddelande.	”Det	

betyder	att	du	vill	sätta	på	
lyset,	inte	skor.”

ÖPPNA	BOK	=	Öppna	
boken	för	att	komma	

igång.

HITTA	SIDA	=	Lokalisera	
specifik	sida	i	boken	om	
deltagaren	är	oförmögen	
att	självständigt	göra	det.

MINSKA	
VALMÖJLIGHETER	=	

Minska	antal	
valmöjligheter	genom	att	

dölja några	
svarsalternativ.

STYR	UPPMÄRKSAMHET	
=	Styr	deltagarens	visuella	
uppmärksamhet	till	ett	

generellt	område	av	sidan.

BYT	MODALITET	=	Ge	
instruktion	att	byta	

modalitet.	”Nej,	berätta	
inte	för	mig,	peka/visa	för	

mig.”

BEKRÄFTA =	Bekräfta.	”Du	
är	på	rätt	spår”.	”Jag	

förstod	den	första	delen	
om	barnbarnen”.

VAR	MODELL	=	Var	modell.	Visa	deltagaren	vad	hen	ska	
göra	om	hen	är	oförmögen	att	hitta	en	symbolisk	
representation	av	det	önskade	meddelandet.
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Uppgift 1.	"Vilken	del	av	boken skulle	kunna	hjälpa	
mig	om	jag	vill	veta	något	om	dina	resor?".	

2.	"Hur	skulle	du	berätta	för	mig	var	du	är	
född?"	("Vilken	stad	är	du	född	i"	- vid	behov).

Exempel på	önskat	svar Hitta	sida	8	i	testboken Peka	på	kartan

Beskriv deltagarens	svar	
(max	3	försök)

Le
dt
rå
da
r

Repetera

Kategorins	namn

Utöka svar

Ge	feedback

Öppna	bok

Hitta	sida

Minska valmöjligheter

Styr	uppmärksamhet

Byt	modalitet

Bekräfta

Var	modell

#	försök

Poäng

Deltest	G:	Berättande	kring	platser	utifrån	en	karta

Instruktion	till	testledare: Boken	är	stängd	i	början	av	uppgiften.

Instruktion	till	deltagare: Nu	är	jag	intresserad	av	att	lära	mig	lite	vart	du	kommer	ifrån	och	vart	du	skulle	vilja	resa…
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3.	”Hur	skulle	du	berätta	för	mig	var	du	reste	på	semester	
senast”.

4.	”Hur	skulle	du	berätta	för	mig	vart	skulle	du vilja	resa?	En	
plats	där	du	aldrig	har	varit	eller	en	plats	du	vill	åka	tillbaka	till?

Peka	på	kartan Peka	på	kartan

Rep

Kat

Utök

Feed

Öppn

Hitt

Minsk

Styr

Byt

Bek

Mod

REPETERA =	Repetera	
uppgiften	när	deltagaren	

inte	verkar	förstå.

KATEGORINS	NAMN	=	
Benämn	kategorins	namn

UTÖKA	SVAR=	Uppmana	
deltagaren	att	utöka	sin	
kommunikation	t.ex.	”Jag	
tror	att	du	kan	berätta	

mer…”

GE	FEEDBACK	=	Ge	
feedback	vid	felaktigt	
försök	att	förmedla	ett	
meddelande.	”Det	

betyder	att	du	vill	sätta	på	
lyset,	inte	skor.”

ÖPPNA	BOK	=	Öppna	
boken	för	att	komma	

igång.

HITTA	SIDA	=	Lokalisera	
specifik	sida	i	boken	om	
deltagaren	är	oförmögen	
att	självständigt	göra	det.

MINSKA	
VALMÖJLIGHETER	=	

Minska	antal	
valmöjligheter	genom	att	

dölja några	
svarsalternativ.

STYR	UPPMÄRKSAMHET	
=	Styr	deltagarens	visuella	
uppmärksamhet	till	ett	

generellt	område	av	sidan.

BYT	MODALITET	=	Ge	
instruktion	att	byta	

modalitet.	”Nej,	berätta	
inte	för	mig,	peka/visa	för	

mig.”

BEKRÄFTA =	Bekräfta.	”Du	
är	på	rätt	spår”.	”Jag	

förstod	den	första	delen	
om	barnbarnen”.

VAR	MODELL	=	Var	modell.	Visa	deltagaren	vad	hen	ska	
göra	om	hen	är	oförmögen	att	hitta	en	symbolisk	
representation	av	det	önskade	meddelandet.

14
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Uppgift 1.	"Hur	skulle	du	bokstavera	ditt	efternamn
för	någon?"

2.	"Hur	skulle	du	bokstavera	namnet	på	din	
favoritefterrätt?"

Exempel på	önskat	svar Bokstavera	hela/en	del	av	efternamnet, eller
skriv	i	luften	eller	på	papper

Bokstavera	hela/en	del	av	efterrätten, eller
skriv	i	luften	eller	på	papper

Beskriv deltagarens	svar	
(max	3	försök)

Le
dt
rå
da
r

Repetera

Kategorins	namn

Utöka svar

Ge	feedback

Öppna	bok

Hitta	sida

Minska valmöjligheter

Styr	uppmärksamhet

Byt	modalitet

Bekräfta

Var	modell

#	försök

Poäng

Deltest	H:	Skrift

Instruktion	till	testledare: (Se	instruktion	till	deltagare).

Instruktion	till	deltagare: (Slå upp	sida	9	”Alfabetet”).	Ibland	kan det	vara	bra	att kunna	bokstavera	för	att	
kommunicera	något.	Även	om	du	inte	kan	bokstavera	hela	ordet	kan	endast	en	bokstav	vara	till	hjälp.	Här...	prova!

15
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3.	” Hur	skulle	du	bokstavera	namnet på	ditt	
favoritprogram	på	TV"?

4.	” Hur	skulle	du	bokstavera	hur	du	tog	dig	hit?"

Bokstavera	hela/en	del	av	programmets	namn, eller skriv	i	
luften	eller	på	papper

Bokstavera	ordet,	t.ex.	”bil”	eller	”buss”,	eller skriv	i	luften	eller	
på	papper

Rep

Kat

Utök

Feed

Öppn

Hitt

Minsk

Styr

Byt

Bek

Mod

REPETERA =	Repetera	
uppgiften	när	deltagaren	

inte	verkar	förstå.

KATEGORINS	NAMN	=	
Benämn	kategorins	namn

UTÖKA	SVAR=	Uppmana	
deltagaren	att	utöka	sin	
kommunikation	t.ex.	”Jag	
tror	att	du	kan	berätta	

mer…”

GE	FEEDBACK	=	Ge	
feedback	vid	felaktigt	
försök	att	förmedla	ett	
meddelande.	”Det	

betyder	att	du	vill	sätta	på	
lyset,	inte	skor.”

ÖPPNA	BOK	=	Öppna	
boken	för	att	komma	

igång.

HITTA	SIDA	=	Lokalisera	
specifik	sida	i	boken	om	
deltagaren	är	oförmögen	
att	självständigt	göra	det.

MINSKA	
VALMÖJLIGHETER	=	

Minska	antal	
valmöjligheter	genom	att	

dölja några	
svarsalternativ.

STYR	UPPMÄRKSAMHET	
=	Styr	deltagarens	visuella	
uppmärksamhet	till	ett	

generellt	område	av	sidan.

BYT	MODALITET	=	Ge	
instruktion	att	byta	

modalitet.	”Nej,	berätta	
inte	för	mig,	peka/visa	för	

mig.”

BEKRÄFTA =	Bekräfta.	”Du	
är	på	rätt	spår”.	”Jag	

förstod	den	första	delen	
om	barnbarnen”.

VAR	MODELL	=	Var	modell.	Visa	deltagaren	vad	hen	ska	
göra	om	hen	är	oförmögen	att	hitta	en	symbolisk	
representation	av	det	önskade	meddelandet.

16
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Deltest A	– Kommunicera	med	
en	symbol	- att	uttrycka	
grundläggande	behov	
och	önskemål	samt	
svara	på	personliga	
frågor

B	- Kombinera	två	till	
tre	symboler

C	- Kategorisering D	- Använda	lämpliga	
fraser	i	en	specifik	
kontext

Poäng

Typ	av	svar
(pekning,	gester	
etc.)

Totala	#	försök

Förmåga att	
navigera	i	boken

An
ta
l	a
nv
än
da

le
dt
rå
da
r

Repetera

Kategorins	
namn

Utöka svar

Ge	feedback

Öppna	bok

Hitta	sida

Minska
valmöjligheter

Styr	
uppmärksamhet

Byt	modalitet

Bekräfta

Var	modell

Poängräkning	- sammanfattning

17
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E	- Berättande	med	
hjälp	av	sekvensbilder

F	- Återberättande	av	
en	historia	med	hjälp	
av	sekvensbilder

G	- Berättande	kring	
platser	utifrån	en	karta

H - Skrift SUMMA

____	/86

18
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Narrativ	- Summeringsblad	
Beskriv	kommunikatörens…

•	inställning	till	att	börja	använda	av	ett	AKK-system	för	att	kommunicera	meddelanden

•	förmåga	att	hitta	till	en	specifik	sida

•	förmåga	att	hålla	uppmärksamhet	och	leta	efter	önskad	sida	eller	representation

•	förmåga	att	hitta	illustrerad	symbol	som	föreställer	avsedd	betydelse	på	en	synbar	sida

•	förmåga	att	hitta	en	illustrerad	symbol	som	föreställer	avsedd	betydelse	på	en	gömd	sida

•	förmåga	att	hitta	två	illustrerade	symboler	i	en	sekvens	för	att	kommunicera	ett	komplext	meddelande

•	förmåga	att	kategorisera

•	förmåga	att	berätta	historier	genom	att	peka	på	bilder	i	en	sekvens

•	förmåga	att	kommunicera	specifika	koncept	genom	att	peka	ut	nyckelelement	i	en	speciell	kontext,	t.ex.	på	ett	apotek

•	förmåga	att	hitta	en	plats	på	en	karta	för	att	svara	på	en	”var”-fråga	eller	för	att	kommunicera	en	plats

•	förmåga	att	bokstavera	första	bokstaven	av	ett	ord,	del	av	ett	ord,	ord	eller	fraser

•förmåga	att	självständigt	kommunicera	önskat	meddelande	utan	ledtrådar

•	potential	att	bli	hjälpt	av	ledtrådar	(specificera	typ)

•	förmåga	att	initiera	kommunikation	under	testaförfarandet	eller	i	andra	kontexter

•	förmåga	att	kommunicera	med	ett	AKK	utifrån	att	testledaren	har	agerat	modell	

•	förmåga	att	använda	gester	eller	andra	hjälpmedelsoberoende	AKK	i	samband	med	symboliska	representationer

•	förmåga	att	reparera	felsägningar

•	potential	att	använda	ett hjälpmedel självständigt	(i	alla	kontexter),	i	ett	fåtal	intränade	kontexter,	eller	beroende	(med	
stöd	och	ledtrådar	från	partner)

•	potential	att	använda	ett	hjälpmedel för	att	skapa	nya	meddelanden,	för	att	skapa	komplexa	meddelanden	(en	symbol	
kontra	symbolkombinationer),	eller	att	bara	kunna	använda	ett	begränsat	antal	lagrade	meddelanden

Vilken	av	följande	kommunikatörsnivåer	ligger	deltagaren	på?	För	utförligare	beskrivning	av	nivåerna,	var	god	se	manualen.

o	Emerging Communicator

o	Contextual Choice	Communicator

o	Transitional Communicator

o	Stored Message Communicator

o	Generative	Communicator

o	Specific Needs Communicator

Sammanfattning:	
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6.5. Bilaga	5:	Aphasia	Severity	Rating	Scale	

  

Aphasia Severity Rating Scale 
ur Boston Diagnostic Aphasia Examination 

	
	

	
	
Skattningsskalan	är	uppdelad	i	sex	nivåer.	Logopeden	markerar	i	högerkolumnen	vilken	nivå	
patienten	ligger	på.	Skalan	är	översatt	av	Camilla	Ohlsson	ur	Boston	Diagnostic	Aphasia	
Examination.	
	
	
	
	

Namn:		 	 	 	 Logoped:	 	 	 Datum:	
	

Nivå	 Kommunikationsförmåga	 Kryssa	i:	

0	 Inget	funktionellt	tal	eller	hörförståelse.	
	 	

1	

	
All	kommunikation	sker	via	fragmentariska	uttryck;	stort	behov	av	
slutledning,	frågor	och	gissningar	från	samtalspartnern.	Information	
kan	endast	utbytas	i	begränsad	omfattning.	Samtalspartnern	bär	
ansvaret	för	kommunikationen.	
	

	

2	

	
Samtal	om	välbekanta	ämnen	är	möjligt	med	stöd	från	
samtalspartnern.	Patienten	misslyckas	ofta	med	att	förmedla	
innebörden,	men	tar	visst	ansvar	för	kommunikationen.	
	

	

3	

	
Patienten	kan	diskutera	nästan	alla	vardagliga	problem	med	lite	eller	
inget	stöd.	Reducerat	tal	och/eller	hörförståelse	gör	dock	samtal	om	
vissa	ämnen	svårt	eller	omöjligt.	
	

	

4	

	
Viss	märkbar	förlust	av	talflöde	eller	nedsättning	av	hörförståelse,	
men	ingen	betydande	begränsning	av	vilket	innehåll	som	kan	
förmedlas	eller	vilket	uttryckssätt	som	används.	
	

	

5	
	
Knappt	märkbar	funktionsnedsättning	av	talet;	patienten	kan	ha	
subjektivt	upplevda	svårigheter	som	samtalspartnern	inte	märker.	
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6.6. Bilaga	6:	Skattningsskala	för	bedömning	av	AKK-användning	

  

Skattningsskala	för	bedömning	av	AKK-användning	
	
	

	
Skattningsskalan	är	uppdelad	i	fyra	nivåer.	Logopeden	markerar	i	högerkolumnen	vilken	nivå	patienten	ligger	på.	Bedöms	
patienten	ligga	mellan	två	nivåer	finns	tre	mellanlägen.		
Skalan	är	inspirerad	av	Garrett	och	Laskers	kommunikatörsnivåer	(Beukelman	et	al.,	2013)	samt	artikeln	av	van	de	Sandt-
Koenderman	et	al.	(2007).	Skalan	är	sedan	översatt	och	anpassad	av	logopedstudenterna	Emanuel	Nilsson	och	Petra	
Pichler	2017.	
	
Namn:		 	 	 	 Logoped:	 	 	 Datum:	

	

Nivå	
	

Förmåga	att	använda	AKK	
	

Kryssa	i:	

1	

	
Ingen	funktionell	användning	av	AKK	
Personen	med	afasi	använder	inte	AKK	funktionellt	eller	använder	det	inte	alls.	
	

 

1,5	 	

 

2	

	
Partnerberoende	användning	av	AKK	
Personen	med	afasi	använder	inte	AKK	självständigt	utan	behöver	assistans	av	
kommunikationspartner	vid	användande	av	AKK	i	vardagen.	Tar	inga	egna	initiativ	till	
att	använda	AKK.	Kan	med	hjälp	av	AKK	förmedla	enkla	meddelanden.		
	

 

2,5	 	

 

3	

	
Självständig	användning	av	AKK	
Personen	med	afasi	använder	AKK	självständigt,	men	användandet	är	begränsat	till	
kända	situationer	(ett	känt	samtalsämne	med	en	känd	samtalspartner).	Kan	ibland	ta	
egna	initiativ	till	att	använda	AKK.	Kan	förmedla	mer	komplexa	meddelanden	med	hjälp	
av	AKK.		
	

 

3,5	 	
	

 

4	

	
Funktionell	användning	av	AKK	
Personen	med	afasi	använder	AKK	självständigt	och	flexibelt	och	är	inte	beroende	av	
kända	situationer	(ett	känt	samtalsämne	med	en	känd	samtalspartner).	Tar	egna	
initiativ	till	att	använda	AKK.	Kan	förmedla	komplexa	meddelanden	med	hjälp	av	AKK.		
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6.7. Bilaga	7:	Bildbaserad	information	till	deltagare	

 
 

Till	dig	som	har	afasi

Hej!
Vi	heter	Petra	och	Emanuel	och	är
logopedstudenter.
	

I	vårt	examensarbete	ska	vi
översätta	ett	engelskt	test.
Det	kommer	hjälpa	logopeder	att
välja	ett	lämpligt	hjälpmedel	för
personer	med	afasi.
	

Vill	du	vara	med	och	prova	testet?
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Hur	går	det	till?

Det	kommer	ta	ca.	60	minuter.
	

Under	tiden	filmas	testningen.
	

Möjliga	fördelar:
-det	hjälper	forskningen
-det	hjälper	personer	med	afasi
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Dina	rättigheter

För	info	om	symbollicenser:	http://www.dart-gbg.org/licenser
Detta	bildstöd	är	skapat	via	www.bildstod.se
För	info	om	symbollicenser:	http://www.dart-gbg.org/licenser
Detta	bildstöd	är	skapat	via	www.bildstod.se

Det	är	frivilligt!
	

Vi	slutar	om	du	inte	orkar.
	

Du	kan	avbryta	när	du	vill!
	

För	info	om	symbollicenser:	http://www.dart-gbg.org/licenser
Detta	bildstöd	är	skapat	via	www.bildstod.se


