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Deltagare  

till en studie om vad hjärnan gör 
när du tittar på bildserier 

 

Vi (Dr. Annika Andersson och Dr. Kristina Hansson) forskar 
om vad som händer i hjärnan när man tittar på 
bildsekvenser (tecknade serier) och lyssnar på tal i film. 
För att vara med behöver du passa in på detta: 
 

o ha språkstörning 
o ha svenska som ditt modersmål (eller ett av dina 

modersmål) 
o vara högerhänt 
o inte ha diagnosen ADHD eller AST 
o ha normal syn (om du ser normalt med hjälp av 

glasögon går det bra) 
o vara mellan 10 och 12 år 

 
…och då är du den vi söker! 

 
Under studien kommer du att fylla i ett frågeformulär som 
bland annat handlar om hur van du är vid serietidningar. Vi 
kommer också att spela in dina hjärnvågor medan du tittar 
på tecknade serier och på filmklipp på en datorskärm. Du 
kommer också att få göra två test där du ska säga efter 
meningar och hitta mönster i bilder. Studien tar ungefär tre 
timmar totalt. Vi träffas på en plats som passar dig, till 
exempel hemma (oavsett var du bor i landet). Hör av dig 
senast den 31 juli 2022 om du vill boka en tid under 
sommarperioden. Som tack för att du medverkar får du en 
tröja.  
 

Kontakta logoped Hanna Lindfors, doktorand i projektet, 
för att boka en tid eller ställa frågor: 
hanna.lindfors@lnu.se               
0470–708497 

 

 

 

En ERP-studie  

av skolbarns bearbetning av narrativer 
Event-related potential (ERP) är hjärnaktivitet  

i samband med en händelse, som till exempel  

när man ser en bild i ett specifikt sammanhang 
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