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Sprog med udgangspunkt i forskellige typer af afasi 

 

Litteratur: Gazzaniga: cognitive neuroscience s. 381 – 399. Eysenck s. 411-416. Arne Østergaards 

powerpoint præsentation om afasi. 
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DE FØRSTE 5 MINUTTER: 

1. Først vil jeg komme med en introduktion til sprog. 

2. Så vil jeg fortælle generelt om, hvad Afasi er for en sygdom. 

DE NÆSTE 10 MINUTTER: 

3. Derefter vil jeg fokusere på to klassiske typer af Afasi: Først Brocas Afasi, derefter 

Wernicles afasi. 

4. Til sidst vil jeg fortælle om det neurale grundlag for sprog. 

 

 

DE FØRSTE 5 MINUTTER 
 

1) Introduktion til sprog: 

Sprog er et af de mest komplekse fænomener i den menneskelige hjerne. Tale og symbolsk sprog er 

noget helt unikt for mennesker, og som adskiller os fra fx andre primater.  

 

Sproget er: 

 Kreativt: der er uendelige muligheder for nyskabelse og variationer. 

 Struktureret og meningsfuldt: der skal f.eks. være en vis grammatisk korrekthed for at man 

forstår meningen og sammenhængen. 

 Refererende: sproget henviser til genstande og forhold i vores verden omkring os. 

 Interpersonelt: Sprog indgår altid i en eller form for social kontekst. 

 

Sproget er hierarkisk opbygget og består af forskellige dele fx fonemer, som er den mindste lydenhed 

der bærer mening, mens morfemer er den mindste meningsbærende enhed i sproget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Generelt om Afasi: 

Afasi er en kollektiv betegnelse for fejl i sprogforståelse og sprogproduktion, og er kendetegnet 

ved sprogproblemer som følge af hjerneskade eller sygdom, som har ført til neurologisk skade, efter 

normal sprogudvikling / Afasi er en sprogforstyrrelse som følge af hjerneskade (ofte som følge af 

slagtilfælde), der skaber problemer for patientens forståelse og producering af sprog.  
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Studiet af afasi har været vigtig for at kunne forstå de nuværende ideer og begreber omkring 

sprogets organisering i hjernen, selv om der stadig er meget uklarhed pga. sproget kompleksitet og 

fraværet af dyremodeller indenfor dette område, som har givet meget viden til andre områder, fx 

synet. 

 

Afasi er ret normalt, da ca. 40% af alle slagtilfælde medfører en form for afasi – nogle har kun 

afasi de første par måneder efter slagtilfældet. 

 

Der findes både primære og sekundære afasier: 

 

- Primær afasi:  

- Hvis hjerneskaden er i et sprogprocesserende område. Patienter med primær afasi har 

problemer med selve de sproglige mekanismer (language processing mechanisms) 

 

- Sekundær afasi: 

- Hvis skaden forekommer i en ikke-sprog-region, men stadig påvirker nogle sprogfacetter. 

Sekundær afasi er afledt af problemer med, opmærksomhed, hukommelse og perception. Patienter 

med sekundær afasi har problemer med hukommelse, opmærksomhed og perception (Gaz s. 382). 

 

 

De forskellige afasier ses sjældent alene. Mange afasierne og deres symptomer kan ses i forskellige 

kombinationer alt efter, hvor læsionen forekommer. Der er stor variation i patienternes skader, men 

man tester dem, for at prøve at klassificere deres skade. 

 

Klassificering og dermed testning af afasi sker hovedsageligt ud fra: 

1. spontan tale 

2. auditiv forståelse  

3. verbal gentagelse (og benævnelse) 

 

Afasi kan påvirke:  

 tale 

 skrift 

 læsning 

 mundtlig udtale. 

 

Jeg vil fokusere på Brocas og Wernickes afasi, da de er de klassiske og mest studeret eksempler. 

 

DE NÆSTE 10 MINUTTER 

 

Brocas afasi 
 

Patient studie: TAN 

Brocas afasi er den ældste og mest studerede afasiform. Det beskrevet for første gang i 1860’erne af 

Pierre Broca som behandlede en patient med en infektion i benet, samt ingen førlighed i højre arm. 

Det eneste denne patient kunne sig var ordet ”Tan” og en gang imellem nogle bandeord. Da Broca 

udførte en obduktion på den afdøde patient kunne man tydeligt se skaden i hjerneområdet, som senere 

blev kaldt Brocas område. Dette er den alvorligste form for Broca afasi, hvor patienten har et 

enkelt-ytrings mønster (siger kun Tan). Tan havde en hjerneskade i: 

 

- Den posterier portion af den venstre inferior frontal gyrus, - som nu bliver kaldt Brocas 

område (venstre frontal lap).  

 

- Det er vigtigt at mærke sig at under denne autopsi var det kun en overfladisk anatomisk 

analyse, som blev udformet. 

 

Sprogforstyrrelserne ved Tan, bestod i at han ikke kunne producerer meningsfuld tale, men forståelse 

intakt. Efter Tan studerede Broca andre patienter med sproglige vanskeligheder som havde 

associerende hjerneskader. Han blev derigennem overbevist om at vi taler med den venstre hemisfære. 

(Gaz s. 383).  

 

Der er forskellige grader af Brocas afasi: 

 Svær form: et enkelt-ytrings mønster (siger kun Tan - patienten) 

 uforståelig mumlen 

 enkel stavelse eller ord (fx tan, ja, nej) 

 korte enkle fraser eller sætninger, som for det meste mangler funktionsord eller grammatiske 

markører 
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Typiske kendetegn for Broca: 

 Hovedsageligt en output-forstyrrelse: besvær med at producere flydende tale 

 Ofte telegrafisk tale, som kræver meget af patienten og kommer i udbrud (kan være en 

sammenhæng med stammen – Jesper Mogensen gav eksempel på ”Bo.” Bo..” Brrr” var forsøg på at 

sige bord) 

 Kan ikke finde det passende ord og udtale det 

 Dysartri (manglende artikulationskontrol) 

 Tale apraksi (manglende artikulations planlægning – besvær med at udtale ord) 

 

Eksempel på problemer: 

 spontan tale: ”søn.. universitet..klog...dreng... godt...godt” = ikke flydende 

 auditiv forståelse: besvær med at forstå, hvem der slog hvem i følgende sætning: ”drengen 

blev slået af pigen”, mens sætningen ”drengen spiste kagen” kan forstås ud fra deres viden 

om verdenen” 

 gentagelse: Krysantemum bliver til ”krysa... mum..mum” = dårlig 

 navngivning = dårlig  

 

Agrammatisme: 

Patienter kan forstå mening, men de kan også have problemer med at forstå grammatisk komposition, 

således at de har agrammatisme, hvor de har besvær med at bearbejde de grammatiske aspekter af tale 

(de har fx besvær med at forstå, hvem der slog hvem i følgende sætning: ”drengen blev slået af 

pigen”, mens sætningen ”drengen spiste kagen” kan forstås ud fra deres viden om verdenen”).  

 

Parafasi: 

Er sjælden(prod. af andet ord end tiltænkt). Der er overvægt af substantiver og verber i deres tale. 

Det påvirker ligeledes skriftsproget på samme områder, og der ses oftest en let nedsat 

læseforståelse.  

 

Skade: 

Man mente oprindeligt, at skaderne ved Brocas afasi var i Brocas område i hjernen var i grey-matter 

i ventrale-lateral venstre frontale cortex. I nyere forskning har man fundet ud af at skaderne nok 

ikke kun er her, men også i områder under dette, altså subkortikale områder: insula og 

basalganglierne – hvilket viste sig også at være beskadiget hos patienten, som kun sagde Tan, da 

hans hjerne blev skannet i nyere tid. Man har også fundet patienter med skade i Brocas område, som 

ikke udviste Brocas afasi, altså problemer med produktion af flydende tale – så der er ikke enighed 

omkring betydningen af dette område. Og man har fundet eksempler på patienter, som har udvist Brocas 

afasi uden skade i Brocas område. 

 

Sammenhæng mellem Brocas afasi med agrammatisme og sprogforståelse 

Ved et PET-skanning-studie skulle subjekter læse sætninger med varierende kompleksitet. Det viste 

sig, at sætninger, der var svære (med indskudte sætninger) aktiverede områder forbundet med Braocas 

afasi. Men der er ved andre studier også fundet aktivering af Wernickes område. 

 

Warda test 

I dag kan vi via en Warda test finde ud af om du fx også har sprog i højre hjernehalvdel.  

 

Design 

I en Warda test bedøver man den ene hjernehalvdel og beder personen om at bevæge hænderne og 

samtidigt tale. Hvis venstre hånd så stopper bevægelsen, og du stadig taler videre, har du et sprog 

område i højre hjernehalvdel. 

 

Brocas afasi 

- Telegrafisk tale (flest indholdsord fx navneord, ikke så mange funktions ord eller endelser) 

- Ikke manglende grammatisk evne, men har problemer med at processere grammatiske aspekter af sprog 

(agrammatisme) 

- Svært ved at nævne objekter 

- Svært ved at gentage ord 

- Kan også give sig til kende ved forståelsesproblemer 

- Ikke flydende eller ekspressiv afasi, monotone talemønstrer 

 

Brocas område: 

Det er problematisk at sidestille Broca’s area med Broca’s afasi, da Broca’s area er begrænset til 

gray matter in the ventral-lateral frontal cortex, hvorfor subcortikale strukturer ikke er medregnet 

(Borca havde ikke medregnet de underliggende hvide matter, dybe cortex og subcortikale strukturer).  

De dybere lag kan med andre ord spille en rolle for udvikling af Broca’s afasi. Man kan have skader 

i brocas område, men ikke have problemer med sproget. 

Man fandt at alle med skader i insula, havde Brocas afasi (Gazzaniga s. 867). – så forskning har 

vist at det ikke kun er det ydre lag, som Broca havde troet, der var årsag til Brocas afasi. 
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Wernickes afasi 
 

Patient studie 

Lidt historie: I 1870’er i Tyskland havde Carl Wernicke to patienter, der efter hjerneblødning havde 

problemer med at forstå talt sprog. De havde flydende tale, men meningen var uforståelig. Ved de 

efterfølgende obduktioner fandt man skader i bagerste del af superior temporale gyrus, området 

derefter kendt som Wernickes område.   

 

/En anden hjerneregion som vidste sig at være involveret i sprog blev fundet i:  

 

- Temporal lappen i venstre side (posterior regioner af den superior temporal gyrus i venstre 

hemisfære) af Carl Wernicke 1870. 

  

- Denne region som blev kaldt Wernickes område, deltager i et auditiv lager for ord, - en 

auditiv hukommelse for ord. 

 

De patienter som Wernicke studerede var folk, der talte flydende men nonsens ord efter et 

slagtilfælde, - de havde også svært ved at forstå det, som blev talt til dem. 

 

Der er forskellige grader af Wernicks afasi: 

 

Typiske kendetegn: 

 Hovedsageligt en input-forstyrrelse: besvær med at forstå tale, men udtale er flydende (giver 

dog ingen mening) 

 Sort tale 

 Talestrøm uden meaning 

 de kan ikke kommunikere med andre mennesker 

 

Eksempel på problemer: 

 spontan tale: fyldende  

 auditiv forståelse: dårlig 

 gentagelse: dårlig 

 navngivning: dårlig (syndrom hedder anomi) 

 

Eksempel: 

”jeg ringede til min mor på fjernsynet og forstod ikke døren” 

 

Modsat Brocas afasi er det en flydende og ofte hurtig tale med literale og semantiske fejl samt 

neologismer (ikke-eksisterende ord), udtalelserne er grammatiske korrekte, men man kan ikke forstå 

sætningernes mening (sort tale), da der mangler mange indholdsord – især substantiver.  

Mange er tit ikke klar over, at det, de siger, ikke giver mening (manglende sygdomsindsigt). 

Parafasi er normalt. Læsning og skrivning er også påvirket 

 

Skade: 

- Ved denne afasi er der en skade, som forekommer ved læsioner i Wernickes område (Læsion 

bagtil (temporalt) i venstre hemisfære).  

 

- Der er både kortikale (grå substans) (i Wernickes område og omkring det) og subkortikale 

(hvid substans) skader.  

 

- Man har fundet patienter med problemer med sprogforståelse, som ikke havde skade i Wernickes 

område, og modsat har man fundet patienter med skade i Wernickes område, som havde 

sprogforståelse.  

 

- Hvis skaden kun er i Wernickes område ses en forbedring over tid – det tyder på hævelser 

forårsager det og den hvide substans (whitematter) under Wernicks område indeholder nøglen 

til Wernicks afasi. 

 

Wernickes afasi: 

- Forringelse af sprogforståelse (problemer med at forstå skrevet eller talt sprog) 

- Kan ikke udtrykke meningsfulde sætninger (men godt tale flydende volapyk ”ord-salat”). 

- Svært ved at gentage ord 

- Paraphasia = Ord bliver udskiftet med lignende ord  

- Phonemic paraphasia = lignende lyde fx fable istedet for table 

- Semantisk paraphasia = lignende mening 

- Neologisme = ikke rigtige ord, men de har samme struktur som ord. 
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Wernickes område 

(inkludere den posterior tredjedel af STG m.m) 

Igen tyder forskning på at årsager til Wernicke’s afasi skal findes i andre områder end kun 

Wernickes område: 

 

- Fx kan skade i området mellem parietal og temporal lapperne (supramarginal og angular gyri) 

føre til forringelse af sprogforståelsen. 

  

Hos nogle patienter kan læsioner i Wernickes område lede til en kun kortvarig Wernickes afasi, fordi 

skade i dette område faktisk ikke er årsag til syndromet, i stedet er det den sekundære skade pga. 

vævshævelse, der er med til at skabe de sværeste problemer. Når hævelsen så forsvinder, forbedres 

forståelsen hos patienten. Dvs. at når der ved skadet cortex sker en hævelse af området, må de hvide 

substans nervestrenge (white matter tracts) være nøglen til forklarelsen af Wernickes afasi som 

kommer og går (Gazzaniga s. 389). 
 

 

Konduktionsafasi – skade i forbindelsen mellem Broca og Wernickes område 
Man mente nu at: 

 

- Brocas område havde at gøre med sprog artikulation (ikke-flydende) 

- Wernickes område omhandlede sprog forståelse (flydende) 

 

Kondutions afasi (lednings-afasi): Når sprogtale og forståelse ikke er koblet sammen. Kan ske når 

stien fra Wernickes område til Brocas område (the arcuate fasciculus) bliver skadet. Patienter har 

problemet med at producere spontan tale og gentage tale, og bruger nogle gange ikke ord korrekt. De 

kan forstå ord de hører og ser, men kan ikke rette deres egne fejl.  

 

I konduktionsafasi har man skader på arcuate fasciculus (fiberbundt) (skader i forbindelser, som er 

forbundet til hjerneområder involveret i Broca og Wernickes afasi ses også), som jo forbinder Broca 

og Wernckes område.   

 

 

Problemer med:  

 Forståelse = god, kan man forstå ord, som man læser, og derudover kan man opdage egne talefejl.  

 producere spontan tale 

 man kan bruge forkerte ord (parafasi =varienrende). 

 Gentagelse = dårlig. 

 

Måske ligger problemet med afasi i, at man ikke kan komme til den semantiske viden – og ikke et 

problem i syntaks eller fonetiske evner. 

 

Klassisk lokalisationistisk model/Wernicke-Lichtheim model: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af modellen (overensstemmelse med 

hjerneområder): 

 A) Wernickes område = sprogforståelse 

 M) Brocas område = sprogproduktion 

 B) lager for begreber  

 Axon bundter forbinder de tre funktionelle områder 

 Læsioner forskellige steder resulterer i forskellige former for afasi 

 Model er for simpel, men stemmer godt overens med patientdata 

 

Beskrivelse af ruten for, når ord der høres skal siges: 

 hører ordet  

 bearbejdning i auditiv kortex (hvis man læser et ord, så er bearbejdning i visuel kortex og 

derefter i angular gyrus, som spiller en rolle i en form for transformation, så det svarer til 

et mere auditivt input, hvilket gør, at processeringen kan komme videre.) 

 Engagement af Wernicke-område (fortolkning af sprogligt input) 

 via arcuate fasciculus (fiberbundt) 

 Videre til Broca-området (repræsentation af udtale opsættes) 
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 Videre til motorkortex for at kunne udtale det, der er planlagt 

 Motor-output gør, at man udtaler ord. (Nogle fortolker Broca-området som en ekstrem 

specialiseret motorkortex-del) 

 

Denne model danner basis for traditionel afasi klassifikation: Hvis en forbindelse til et område 

bliver afbrudt, kan det forårsage forskellige afasi-former. Stregerne i modellen, - fra 1 til 7 

indikerer mulige læsioner (Gazzaniga s. 384).  /Denne model blev foreslået ud fra studier af 

patienter med afasi. Den er også kaldet netværksmodellen, men har intet til fælles med den moderne 

netværksmodel, hvor det er distribueret, men evner/sprogfunktioner er lokaliseret i specifikke 

områder i den klassiske lokalisationistiske model. 

 

Andre former for afasi 
 

 Geschwind model og forskellige typer af afasi:  

I Geschwind modelen er det lige så vigtigt at se på de afskårne områder og på disses 

konsekvenser. 

 

 Parafasi: Patienter har her (ud)talefejl, bruger forkerte ord og ændrer ordene og sætninger 

til en ukorrekt måde. Denne forekommer oftest sammen med andre afasiformer.  

 

 Anomisk afasi (anomi): Her forekommer en nedsat evne til at navngive objekter – kan ikke 

finde navneord (eksempel med patient, som skal beskrive scene med dreng, som er ved at falde 

ned fra en stol, mens han rækker ud efter kager).  

 

 Global afasi: er mere eller mindre en kombination af både Brocas og Wernickes afasi. (Denne 

type er ikke nævnt i pensum, men Jesper Mogensen har snakket om den. Den står beskrevet i 

bio-neuro-bogen således: Ved denne type afasi mistes stort set al evne til at forstå og 

producere sprog. En smule automatisk tale kan forekomme i form af følelsesladede udbrud, men 

dog kun få ord. Meget ringe evne til at kommunikere med og forstå andre. Sker som regel 

efter flere på hinanden efterfølgende slagtilfælde. 

 

 Jargonafasi: (EK, s. 414) Her taler man grammatisk korrekt, men har svært ved at finde de 

rigtige ord, og erstatter dem tit med nogle forkerte ord eller neologismer. Derudover har de 

svært ved at forstå tale. Derudover har de svært ved at indse at de har forkert tale. Disse 

patienter bliver tit diagnosticeret som Wernickes. Beviserne for denne afasi beskrives i EK 

s. 415.   

 

 Midlertidige afasi-skader: Jesper Mogensen har snakket om dette ved forelæsning nr. 8, 3. 

semester. Ved f.eks. en blodprop i hjernen kan der være et område i hjernen, som ikke får 

nok blod tilført hvilket medfører at dette stykke af hjernen dør og senere bliver erstattet 

af arvæv. Randområdet omkring den døde del af hjerne får efterfølgende tilført for lidt blod 

til at det kan være funktionelt. Sådan et halvdødt stykke (randområdet) kaldes for penumbra
1
. 

Over tid vil penumbraområdet få tilført blod nok så cellerne og deres funktioner genoprettes 

hvilket gør at skaden forsvinder. Dette er en penumbra-normalisering.  

 

 Transkortikal afasi 

- Transkortikal motor afasi: en patient der ligner Brocas patienter, men med evne til at 

gentage, de siger dog intet spontant. 

 

- Transkortikal sanse-afasi: en patient som er ligesom en Wernickes patient, men med evnen til 

at gentage. 

 

 Anomia  

Forringet evne til at nævne objekter – vanskeligheder ved at finde det rigtige ord. Ifølge 

en Weaver++ model (s. 407 Eysenck) er der to grunde til dette. Der kunne være problemer i 

lemma eller i den abstrakte ord selektion. Den anden grund kunne være et problem i ord-form 

selektionen, hvor personer ikke er i stand til at finde det rette fonologiske form af ordet. 

(se eksempler med patienter i Eysenck s. 413). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                
1  Penumbra = halvskygge 
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Det neurale grundlag for sprog 
 

Hemisfærisk specialisering og sprog 

Sprogs lokalisering i hjernen diskuteres stadig i dag, men som udgangspunkt er det hos 90 % af: 

 

- højrehåndede venstre hjernehalvdel, som aktiveres mest ved sprog 

 

- venstrehåndede er fordeling mellem venstre og højre hjernehalvdel, der aktiveres mest i 

forbindelse med sprog. 

 

Regioner i hjernen: 

 

 Visuel kortex: til at se det skrevne sprog. (Occipital) 

 Auditiv kortex: til at høre sproget. (Tempo) 

 Primær motorkortex til udtale af ord. (Front/Tempo) 

 

 Brocas område (BO): Dens primære funktion er produktionen af tale 

 Wernickes område (WO): Dens primære funktion er selve forståelsen af sprog. 

 

 Arcuate fasciculus: er et axonbundt, som sammenkæder Wernickes og Brocas områder: 

- Det udspringer i Wernickes område 

- Går igennem angulær gyrus 

- OG ender ved neuroner i Brocas område. (Figur 9.25, s. 384 i Ga) 

 

 

Neurofysiologisk: 

Aktive sprog proces steder kan måles ved PET og fMRI på normale personer. 

 

PET metoden bruger man til at måle neuronal metabolisme, via nogle radioaktivt mærkede glukose 

analoger, som bliver optaget af aktive celler og fanget indeni dem. Det radioaktive kan så ses via 

PET-skaneren. Man finder på denne måde frem til den funktionelle læsions omfang, frem for blot den 

strukturelle. Man kan undersøge det passivt – under hvile. 

 

Undersøgelser med resting brain metabolism viser at alle de studerede patienter med afasi viser tegn 

på: 

 

- Nedsat metabolisme i hjernen (hypometabolism- altså lavere glucose anvendelse) 

 

Også selvom områder som supramarginale- og angulare gyri ikke viser tegn på anatomisk skade, er 

metabolismen hos mennesker med afasi nedsat. Dette viser at anatomiske korrelationer ikke er nok for 

vores forståelse af den funktionelle anatomi for sprog. 

 

Gazzaniga beskriver yderligere brug af ERP (sprog elektrofysiologi) og mener at man ved både at have 

koblet forsøg med hjernebølger til semantiske og syntaktiske sproglige processer, kan man med fordel 

bruge disse (N400 og N600/SPS) ved fremtidig sprogforskning.   

 

Perspektivering - diskussioner 

 Plasticitet: når vi får en skade, hvad bliver så genoprettet. Undersøgelser har vist at hvis 

børn får skade i den venstre hemisfære i sprogområdet, kan højre hemisfære overtage og 

genoprette sproget. 

Hvis du får en skade som voksen som resulterer i afasi, kan der muligvis blive genoprettet 

en anelse sprog. 

 

 Når vi bruger sprog hvor meget aktivere vi så den ikke sprogbærende hemisfære? Kort tid 

efter skade er der større aktivering i modsatte hemisfære. Men hvad medfører genopretning, 

er det reorganisering (via skaden) som medfører genopretning, - eller er det fordi den højre 

hemisfære bliver aktiveret? (Eksemplet med stammere fra Jesper Mogensen forelæsning d. 

7.11.08. 

 

 


